
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

NÁTTÚRA „Ég tel hrossin mín um leið og færi gefst 
til,“ segir Agnar Búi Agnarsson, bóndi á Heiði, 
skammt frá Laxárdal. Ísbjörn var felldur nálægt 
bænum í gær. 

Fjölmenni dreif að þegar vart varð við ísbjörninn 
sem spókaði sig í Þverárhlíð í gærmorgun. Björninn  
var felldur laust fyrir hádegi af öryggisástæðum. 
Mikil þoka var og menn því hræddir um að björninn 
myndi hverfa sjónum. Um var að ræða 250 kílóa 
karldýr sem talið er að hafi synt langa leið til lands.

Agnar á Heiði segir það skelfilega tilhugsun hefði 
björninn týnst í þokunni. „Ég sá hrossin fara með 
hraði út eftir dalnum. Þau hafa kannski verið að forða 
sér,“ segir Agnar. 

Guðmundur Hörður Guðmundsson, upplýsingafull-
trúi hjá umhverfisráðuneytinu, segir allar símalínur 
hafa verið rauðglóandi í ráðuneytinu. „Sá misskiln-
ingur breiddist út að umhverfisráðherra hefði veitt 
heimild til að fella björninn en það er ekki í verka-
hring ráðherra að veita slík leyfi.“

Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtaka 
Íslands, segir vanta viðbragðsáætlun fyrir tilvik sem 
þessi. Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra 
segir að farið verði yfir atburði gærdagsins.

„Það hefði átt að loka veginum og koma birninum í 

búr,“ segir Egill Steingrímsson, héraðsdýralæknir á 
Blönduósi. 

Sýni úr birninum eru til rannsóknar hjá Náttúru-
fræðistofnun Íslands, meðal annars til að kanna 
hversu lengi björninn hefur dvalið hérlendis. 
Ísbjörninn verður stoppaður upp og afhentur 
Náttúrustofu Norðurlands vestra. - kg / jse sjá síðu 12 
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Litlar stúlkur eiga sér oft stóra drauma og 
Elísabet Kristjánsdóttir er þar engin undan-
tekning.

Elísabet er sjö ára dugnaðarforkur sem vílar ekki 

fyrir sér að taka á móti lömbum og nýtur sín einna 

best í náttúrunni. „Ég er búin að fara í sauðburð og 

ég tók lamb úr kind. Mér finnst það samt kk
staklega merkilegt f þ

„Ég hef farið í sumarbúðir á Ástjörn og þar er 
mikið fjör. Mér finnst mjög gaman að veiða síli og 
fara á bát en ég þarf að eignast betri háf því minn 
er allt of stór,“ útskýrir Elísabet sposk á svip og 
bætir við: „Síðan hef ég mikinn áhuga á indíánum. 
Þeir eru aldrei inni, búa í tjöldum og þeir mega
ráða hvað þeir gera, stökkva í átrjánum

Indíáni á Akureyri

Elísabet hefur mikinn áhuga á indíánum og langar að verða leikari og bóndi þegar hún verður stór. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SPARA TÍMA
Golfbílar eru hentug lausn fyrir þá sem stunda golf og vilja komast sem hraðast yfir völlinn. Svo eru þeir líka bara flottir.

GOLF 6

ÖRUGG Í VATNINUKristrún Gústafsdóttir sundkennari hjá Sundfélaginu Ægi verður með tveggja vikna sundnámskeið fyrir börn frá fimm ára í Breiðholtslaug í sumar. BÖRN 7

íslenskur iðnaður
MIÐVIKUDAGUR 4. JÚNÍ 2008

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sími: 512 5000

MIÐVIKUDAGUR
4. júní 2008 — 150. tölublað — 8. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

ÍSLENSKUR IÐNAÐUR

Mentor.is nýtur vax-
andi vinsælda erlendis
Sérblað um íslenskan iðnað

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

FORÐA SÉR UNDAN ÍSBIRNI Lögreglumenn ásamt skyttum úr skotfélaginu Ósmann gripu til vopna og felldu ísbjörn í Þverárhlíð í Skagafirði laust fyrir hádegi í gær. Óttuðust 
menn að ísbjörninn myndi hverfa út í þokuna með ófyrirséðum afleiðingum.  MYND FEYKIR/PÁLL KRISTINSSON
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SÉRBLAÐ FYLGIR
ELÍSABET KRISTJÁNSDÓTTIR

Skemmtilegast í sundi, 
útilegum og útlöndum
börn bílar ferðir veiði heimili golf

Í MIÐJU BLAÐSINS

Söng með Hljómum
Helga Vala Helgadóttir 
kom í stað Shady 
Owens með Hljómum 
í Cavern-klúbbnum 

í Liverpool um 
helgina.

FÓLK 30

Húðflúrunarhá-
tíð um helgina
Icelandic Tattoo 
Festival verður 
haldið í þriðja sinn 
hér á landi um 
helgina.

FÓLK 22

Yfir hafið og 
aftur heim á ný
Þjóðminjasafnið sýnir íslenska forn-
gripi sem voru í sænskri vörslu.

TÍMAMÓT 18

SÓL NORÐAUSTAN TIL   Í dag 
verður allhvöss austan átt syðst á 
landinu, annars hægari. Rigning 
eða skúrir sunnan til og vestan en 
bjartviðri norðaustan til. Hiti 10-18 
stig, hlýjast norðan til.

VEÐUR 4
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EFNAHAGSMÁL „Lækkun veðhlut-
falls kann að vera merki um að 
banki sé að draga sig út af 
húsnæðismarkaðnum, í bili að 
minnsta kosti,“ segir Þórólfur 
Matthíasson, prófessor við 
Háskóla Íslands. 

Veðhlutfall banka og sparisjóða 
vegna fasteignalána hefur 
lækkað. Eitt sinn lánuðu bankarn-
ir allt að 100 prósentum af 
markaðsvirði en veðhlutfall hjá 
þeim er nú almennt 70-80 
prósent.

Þórólfur bendir á að við 
núverandi aðstæður sé eðlilegt að 
bankar dragi úr húsnæðislánum.

Hins vegar hafa lán lífeyris-
sjóða aukist töluvert. 

Þorbjörg Guðnadóttir, deildar-
stjóri lánadeildar Lífeyrissjóðs 
starfsmanna ríkisins, segir að 
útlán sjóðsins í apríl hafi verið 
næstum 50 prósentum meiri en 
mánuðinn á undan.

Veðhlutfall lífeyrissjóða er alla 
jafna um 65 prósent. Þá eru 
vextir sjóðanna oft um eða undir 
sex prósentum.  - ikh / Sjá Markaðinn

Lán lífeyrissjóða aukast:

Bankar af hús-
næðismarkaði

LÖGREGLUMÁL Útkall lögreglunnar 
á heimili á höfuðborgarsvæðinu 
vegna erja húsráðenda varð til 
þess að húsbóndinn hefur nú verið 
úrskurðaður í gæsluvarðhald til 7. 
júlí vegna gruns um kynferðisbrot 
gegn barni.

Maðurinn, sem um ræðir, er 
fæddur 1975. Samkvæmt upplýs-
ingum Fréttablaðsins er hann 
grunaður um að hafa misnotað tólf 
ára fósturdóttur sína um lengri 
eða skemmri tíma. Ekki er fyrir 

hendi vitneskja um að fleiri börn 
séu viðriðin málið.

Það var 19. maí sem lögreglan 
var kvödd á heimili fólksins vegna 
ósættis. Þar voru orð látin falla í 
áheyrn lögreglumannanna sem 
urðu til þess að rannsóknarlög-
reglumaður hóf þegar að rannsaka 
málið. Í kjölfarið óskaði svo barna-
verndarnefnd eftir lögreglurann-
sókn.

Maðurinn á heimilinu fór á 
sjúkrastofnun eftir þennan atburð 

þar sem hann dvaldi þar til í fyrra-
dag. Lögregla handtók hann um 
leið og hann losnaði af stofnuninni 
og var hann úrskurðaður í gæslu-
varðhald samdægurs.

Björgvin Björgvinsson, yfir-
maður kynferðisbrotadeildar lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu, 
staðfesti að karlmaður hefði verið 
úrskurðaður í gæsluvarðhald 
vegna gruns um ofangreindar 
sakir. Hann vildi ekki tjá sig frek-
ar um málið að svo stöddu. - jss

Karlmaður á fertugsaldri í gæsluvarðhaldi vegna gruns um kynferðisbrot:

Útkall vegna heimiliserja leiddi til 
handtöku grunaðs barnaníðings

FLUTTUR Á BROTT  Ísbjörninn verður krufinn og kannað hvað 
hann hefur étið undanfarna daga.  FRÉTTABLAÐIÐ VILHELM

Valur og KR með 
fullt hús 
Íslandsmeistarar Vals 
lentu í kröppum dansi á 
heimavelli en unnu líkt og 

KR stúlkur sem skoruðu 
fimm mörk. 

ÍÞRÓTTIR 26

Óvelkominn ísbjörn 
drepinn í Skagafirði
Ísbjörn var felldur í Þverárhlíð í Skagafirði í gær. Engin viðbragðsáætlun gildir 
um slík tilvik. Skiptar skoðanir eru um hvernig staðið var að málum á vettvangi.
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HJARTASKERANDI
BRÚÐKAUPSNÓTTIN EFTIR IAN McEWAN

„Hjartaskerandi – ekkert annað orð 
fær þessari sögu lýst.“

– Washington Post

„Enn eitt meistaraverk eftir Ian 
McEwan.“

– Sunday Express

„Einstaklega áhrifamikil saga sem 
kremur í manni hjartað.“

– Information

Þýðandi: Uggi Jónsson
BRESKUBÓKMENNTA-VERÐLAUNIN2008

VINNUMARKAÐUR Falast var eftir 
kröftum fyrrverandi starfsmanna 
Glitnis örskömmu eftir að þeir 
misstu vinnuna um miðjan maí. 

„Ég fékk fljótt upphringingar 
frá fyrirtækjum sem voru að 
leita að fólki,“ segir Friðbert 
Traustason, formaður Samtaka 
starfsfólks fjármálafyrirtækja, 
sem kom fyrirspurnum áleiðis. 

Capacent hefur veitt fólkinu 
ráðgjöf í atvinnuleit en 88 var 
sagt upp störfum. 

„Það virðist vera nóg af 
störfum í samfélaginu. Sérfræði-
hópurinn og tölvumennirnir 
gengu út um leið en ástandið er 
erfiðast hjá þeim sem eru 
fimmtíu ára og þar yfir,“ segir 
Friðbert. - bþs

Fyrrverandi starfsfólk Glitnis:

Hefur gengið 
vel að fá vinnu

LÖGREGLUMÁL Hollenskur karl-
maður hefur verið úrskurðaður í 
tveggja vikna gæsluvarðhald 
eftir að hann reyndi að smygla 
kókaíni til landsins.

Maðurinn sem kom til landsins 
á fimmtudagskvöld var handtek-
inn í Leifsstöð. Grunur hafði 
vaknað um að ekki væri allt sem 
sýndist um ferðir hans og var 
hann því vistaður á lögreglustöð-
inni . Á föstudagskvöld var hann 
svo úrskurðaður í tveggja vikna 
gæsluvarðhald.

Eftir að maðurinn hafði dvalið 
á lögreglustöðinni um hríð fóru 
að ganga niður af honum pakkn-
ingar sem talið er að innihaldi 

kókaín. Röntgenmyndir hafa sýnt 
að enn var töluvert af aðskota-

hlutum í iðrum mannsins síðdegis 
í gær, samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins. 

Maðurinn var þá enn vistaður á 
lögreglustöð undir eftirliti lækn-
is þar sem beðið var eftir því að 
hann skilaði því niður sem hann 
virtist hafa innbyrt. Leikur grun-
ur á að um sé að ræða nokkur 
hundruð grömm af kókaíni til 
viðbótar við það sem maðurinn 
hafði þegar skilað af sér í gær, 
sem var lítilræði.

Hollendingurinn var að koma 
frá Amsterdam þegar hann var 
handtekinn. Lögregla og toll-
gæsla á Suðurnesjum voru í nánu 
samstarfi við handtökuna.   - jss

LEIFSSTÖÐ Hollendingurinn var tekinn 
við komuna til landsins.

Hollenskur karlmaður handtekinn í Leifsstöð og úrskurðaður í gæsluvarðhald:

Bíða kókaíns úr iðrum Hollendings

STJÓRNSÝSLA Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytið ætlar 
með reglugerðum að koma í veg 
fyrir að kamfílóbaktermengað 
alifuglakjöt verði flutt til lands-
ins. 

Þannig á að slá á áhyggjur af að 
kamfílóbakter og salmonella í 
fersku kjöti geti stefnt lýðheilsu í 
voða. Slíkar áhyggjur hafa komið 
fram í umsögnum um frumvarp 
um innleiðingu matvælalöggjafar 
Evrópusambandsins sem er til 
meðferðar í sjávarútvegs- og 
landbúnaðarnefnd Alþingis.

Í minnisblaði ráðuneytisins til 
nefndarinnar er rakið hvaða ráð-
stöfunum megi beita til að hindra 
innflutning kjöts sem er mengað 
kamfílóbakter eða salmonellu. 

Segir í minnisblaðinu að ráðu-
neytið hafi fullan hug á að verja 
gott heilbrigðisástand í matvæl-
um og fóðri. Það verði meðal ann-
ars gert með útgáfu reglugerða. 

Strangari kröfur eru gerðar 
hér um eftirlit með kamfíló bakter-
mengun í kjúklingakjöti en innan 
Evrópusambandsins. Áformað er 
að láta þær ströngu kröfur ná til 
innfluts kjöts en innflutningur 
verður heimill með innleiðingu 
matvælalöggjafarinnar. 

Þrátt fyrir að EES-samningur-
inn kveði á um að almennt megi 
ekki takmarka flutning kjöts milli 
aðildarlanda eru í honum banná-
kvæði sem réttlætast af vernd 
lífs og heilsu manna eða dýra.

Ísland hefur verið undanþegið 
stærstum hluta matvæla lög-
gjafar innar en stjórnvöld vinna 
nú að innleiðingu hennar í íslensk 
lög.

 - bþs

Stjórnvöld ætla að fyrirbyggja markaðssetningu á kamfílóbaktermenguðu kjöti: 

Kamfílóbaktermenguðu ali-
fuglakjöti mætt með reglugerð 

KJÚKLINGAFRAMLEIÐSLA Verjast á 
mögulegum innflutningi á menguðu 
alifuglakjöti með reglugerðum sem 
samrýmast EES-samningnum.

Kjartan, er of mikil orka í 
starfsmönnum OR?

„Nei, nei. Það er bara spurning 
hvernig maður virkjar þessa orku-
bolta.“

Kjartan Magnússon er stjórnarformaður 
Orkuveitu Reykjavíkur. Starfsmanna félag 
OR hefur gagnrýnt þá ákvörðun að 
Guðmundi Þóroddssyni forstjóra sé vikið 
úr starfi og starfsmenn hafa gagnrýnt 
stjórnina.

Stal af skjólstæðingum
Rúmlega þrítug kona hefur fyrir Héraðs-
dómi Norðurlands eystra verið ákærð 
fyrir að stela fé af starfsfólki og vist-
mönnum sambýlis á Akureyri. Konan, 
sem var starfsmaður sambýlisins, er 
ákærð fyrir að stela alls 130 þúsund 
krónum úr starfsmannasjóði, heimilis-
sjóði og veskjum vistmanna.

DÓMSTÓLAR

FRAKKLAND, AP Franskir dómstólar 
dæmdu í gær Birgitte Bardot, 
fyrrum kvikmyndastjörnu, til að 

greiða fimmtán 
þúsund evrur í 
sekt vegna 
ummæla sinna 
um múslima. 

Það voru 
liðsmenn MRAP, 
baráttusamtaka 
gegn kynþátta-
fordómum, sem 
lögðu fram 
kæruna. 
Ummælin er að 

finna í fréttabréfi dýraverndar-
samtaka sem Bardot sendi Nicolas 
Sarkozy, núverandi forseta 
Frakklands, fyrir hálfu öðru ári.

Bardot sagðist vera þreytt á að 
lúta fólki sem væri að „eyðileggja 
okkur, tortíma landinu okkar með 
því að innleiða gildi sín“. 

Gildin sem hún á þarna við eru 
dýrafórnir. - ges

Birgitte Bardot fyrir rétti:

Dæmd fyrir 
kynþáttahatur

BRIGITTE BARDOT

BANDARÍKIN, AP Í gær var þess 
beðið viðurkenningar Hillary 
Clinton á að Barack Obama væri 
búinn að tryggja sér sigur í 
prófkjörsbaráttu Demókrata-
flokksins. 

Samkvæmt könnun fréttastof-
unnar AP hafði Obama tryggt sér 
sigur, jafnvel áður en úrslit úr 
síðustu prófkjörum flokksins lágu 
fyrir.

Samtals var kosið um 31 
kjörmann í Montana og Suður-
Dakóta í gær, og var Obama 
talinn sigurstranglegur í þeim 
báðum. 

Opinberlega áttu hátt í 200 
ofurfulltrúar enn eftir að lýsa 
yfir stuðningi við annan hvorn 
frambjóðandann, en Obama 
vantaði aðeins stuðning frá nærri 
tíunda hverjum þeirra til að 
verða forsetaefni flokksins.

 - gb

Forkosningum lokið:

Obama hefur 
tryggt sér sigur

HILLARY CLINTON Sögð ætla að halda 
öllum möguleikum opnum. FRÉTTABLAÐIÐ/APFORNMINJAR „Þeir trúa þessu statt 

og stöðugt og okkur dettur ekki 
annað í hug en að trúa þessu líka,“ 
segir Ísólfur Gylfi Pálmason, 
sveitarstjóri Hrunamannahrepps, 
um leitina að kaleik Krists sem 
mun verða framhaldið á Kili í 
júlí.

Eins og kunnugt er hefur hópur 
fræðimanna og áhugafólks undir 
forystu Ítalans Giancarlo Gian-
azza leitað að helgum gripum og 
skjölum úr frumkristni sem talið 
er að Musterisriddarar hafi gætt. 
Gianazza telur sterkar vísbend-
ingar, meðal annars í málverki 
Leonardo Da Vinci af Síðustu 
kvöldmáltíðinni, um að þessir 
munir séu grafnir í leynihvelfingu 
við Skipholtskrók á Kili.

Ísólfur Gylfi segir það enn hafa 
styrkt sannfæringu leitarmanna 
að bóndinn Gunnlaugur Magnús-
son hafi um 1990 fundið gamlan 
hníf við Skipholtskrók. „Þetta var 
ævaforn hnífur sem þeir telja að 
geti hafa tilheyrt varðmanni sem 
gætti leynihvelfingarinnar,“ segir 
sveitarstjórinn, sem telur allt 
málið hið hressilegasta. „Þetta eru 
bæði skemmtilegar og merkilegar 
kenningar.“

Sjálfir vilja leiðangursmenn 
ekki upplýsa hvenær þeir haldi 
leitinni áfram enda munu Ginazza 
hafa borist skilaboð frá ýmsum 
furðufuglum sem segist ætla að 
verða á undan að grafa upp forn-
munina.

„Við erum með sérstakt leyfi til 
að aka utan vega. Hjólförin munu 
sjást í nokkurn tíma og við viljum 
ekki að menn elti okkur og valdi 
ónæði og spjöllum,“ segir Þórarinn 

Þórarinsson arkitekt, sem er tengi-
liður hópsins á Íslandi.

Ísólfur Gylfi segist ekki trúa að 
leiðangursmenn verði fyrir ónæði 
og bendir á að þeir hafi einkaleyfi 
til leitarinnar.

Að sögn Þórarins verður sem 
fyrr leitað með bergmálstækni og 
rafleiðnimælingum. Með sérstöku 
graftrarleyfi sveitarstjórnar 
Hrunamannahrepps verði hægt að 

að fá skýrari mynd af því sem 
leynist neðanjarðar.

„Þetta er eins og að leita að nál í 
heystakk því allur hnötturinn er 
undir og það yrði því kraftaverk 
ef þessir munir fyndust hér. En 
vísbendingar hafa verið okkur 
hvatning og við munum reyna að 
komast eins langt og við getum í 
sumar,“ segir Þórarinn.  
 gar@frettabladid.is

Leit að kaleik Krists 
hefst eftir fáar vikur
Hópurinn sem telur fjársjóði musterisriddara falda í leynihvelfingu á Kili von-
ast til að leita af sér allan grun með skurðgreftri og jarðsjá þegar leitin hefst að 
nýju í júlí. Leiðangursmenn óttast ágang og ónæði frá óviðkomandi á staðnum.

HNÍFUR Í SKIPHOLTSKRÓK Fannst 1990.

SÍÐASTA KVÖLDMÁLTÍÐIN Vísbendingar 
um felustað hins heilaga kaleiks leynast 
í málverki Da Vincis.

GIANCARLO GIANAZZA Ítalski vísindamaðurinn með aðstoðarmanni í Skipholtskrók.

FRANKFURT, AP Franski fjármálaráð-
herrann, Christine Lagarde, fór 
þess á leit við ráðamenn hinna 
Evrópusambandsríkjanna að taka 
saman höndum um að lækka 
virðisaukaskatt af eldsneyti í því 
skyni að dempa neikvæð áhrif hás 
olíuverðs á efnahag ríkjanna. 

Tillagan, sem Lagarde bar fram á 
fundi evru-ríkjanna 15 í Seðlabanka 
Evrópu í Frankfurt í Þýskalandi, 
fékk þó dræmar undirtektir. 
Ráðherrar ýmissa ESB-ríkja sögðu 
slíka aðgerð myndu gefa röng 
skilaboð þar sem hún myndi hvorki 
hvetja neytendur til að nota minna 
af eldsneyti né framleiðendur til að 
auka framboð á olíu.  - aa

Aðgerðir vegna olíuverðs: 

Dræmt tekið í 
skattalækkun

SPURNING DAGSINS
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DÓMSMÁL Tveir bræður sem ákærðir eru fyrir 
aðild að innflutningi á um fimm kílóum af 
fíkniefnum til landsins segjast báðir aðeins 
hafa verið milliliðir á milli höfuðpauranna, 
Annþórs Kristjáns Karlssonar og Tómasar 
Kristjánssonar, sem starfaði hjá hrað-
sendingar þjónustunni UPS. Annþór og 
Kristján neita hins vegar báðir sök og segjast 
hvergi hafa komið nærri smyglinu.

Aðalmeðferð var í málinu í gær. Fjórir eru 
ákærðir, Annþór, Tómas og bræðurnir Ari og 
Jóhannes Páll Gunnarssynir. Þeir eru sakaðir 
um að hafa skipulagt smygl á 4,6 kílóum af 
amfetamíni og 600 grömmum af kókaíni til 
landsins frá Þýskalandi í nóvember síðastliðn-
um.

Jóhannes játar skýlaust að hafa borið 
skilaboð á milli Ara bróður síns og Tómasar, 
og Ari játar sömuleiðis að hafa verið 
tengiliður Annþórs við Jóhannes. Ari neitar 
því hins vegar að hafa komið að skipulagn-
ingu smyglsins. Bræðurnir fullyrða báðir að 
Annþór hafi haft veg og vanda af fjármögn-
uninni og skipulagningunni, með aðstoð frá 
Tómasi, æskuvini Jóhannesar. Öll samskipti 
þeirra tveggja hafi þó farið í gegnum þá 
bræður.

Bræðurnir gáfu skýrslu fyrir dómnum hvor 
í sínu lagi. Framburður þeirra var mjög 
áþekkur. „Annþór gerði bara eins og Annþór 
vildi gera,“ sagði Jóhannes, sem segist aldrei 
hafa getað haft áhrif á atburðarásina. „Ég var 
logandi hræddur við hann,“ sagði Ari, sem 
brast síðan í grát þegar hann lýsti framtíðar-
áformum sínum, en hann á von á barni með 
unnustu sinni.

Annþór kom fyrir dóminn og kvaðst 
blásaklaus. Hann sagðist þekkja Ara eftir 
steraviðskipti, og hafa látið hann fá aðgang að 
tölvupóstsvæði sínu á vefnum sem hluta af 
hrekk. Ari hafi ætlað að senda bróður sínum 
skilaboð í nafni Annþórs til að hræða hann. 
Önnur málsatvik sagðist hann ekkert kannast 
við.

Tómas gaf skýrslu síðastur sakborninga. 
Hann er sakaður um að hafa átt þátt í skipu-
lagningu smyglsins, og að hafa átt að taka á 
móti efnunum þegar þau komu til landsins 
með hraðsendingu. Hann neitaði öllu og 
sagðist hvergi hafa komið nærri málinu. Hann 
kvaðst jafnframt hissa á því að Jóhannes, 

æskuvinur hans, hefði stungið hann í bakið 
með því að bera á hann þessar sakir.

Tómas hefur setið í gæsluvarðhaldi vegna 
málsins síðan í janúar. Hæstiréttur staðfesti í 
gær framlengingu á varðhaldinu til 27. júní. 

Annþór sat lengi í varðhaldi en hefur nú hafið 
afplánun annars dóms. Báðir bræðurnir sátu 
um tíma í varðhaldi. Málið var dómtekið í gær 
að loknum vitnaleiðslum og málflutningi 
lögmanna. stigur@frettabladid.is

Annþór segist blásaklaus
Annþór Karlsson neitaði alfarið fyrir dómi að tengjast innflutningi á fimm kílóum af fíkniefnum til landsins. 
Hann hefði bara ætlað að taka þátt í hrekk. Bræður sem ákærðir eru skella báðir skuldinni á Annþór.

SEKIR EÐA SAKLAUSIR? Annþór mætti í dómsal hlaðinn mat og veigum sem hann útdeildi til sumra hinna sak-
borninganna, sem allir huldu andlit sín fyrir myndavélalinsunum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Saksóknari lék fyrir dómnum upptöku af símtali 
sem Annþór átti í fangelsi við kunningja sinn, og 
vakti hún nokkra kátínu viðstaddra. Þá hafði hann 
nýverið strokið úr Hegningarhúsinu við Skólavörðu-
stíg, og á upptökunni heyrast þeir félagar ræða 
flóttann. „Heyrðu, djöfull var þetta flott hjá þér 
þessi flóttaleið!“ heyrist kunninginn segja og hlæja 
ógurlega. Annþór lýsti því hvernig hann komst í 

gegnum öryggisgler og vírnet, og lét sig síðan síga 
niður úr glugganum í kaðli. Þeir velta því fyrir sér 
hvort glugginn hafi ekki verið heldur lítill til að 
skríða út um og skellihlæja í kór.

Fleiri höfðu gaman af sögunni, því að sjá mátti 
glott og bros á andlitum flestra viðstaddra, jafnt 
dómara og verjenda, sem annarra sakborninga, á 
meðan upptakan var leikin.

BROSLEG FLÓTTA SAGA ANNÞÓRS

TAKTU ÞÁTT!

7. JÚNÍ 2008
SJÓVÁ KVENNAHLAUP ÍSÍ

HVALVEIÐAR Bandarísk stjórnvöld 
hvetja ríkisstjórnir Íslands og 
Noregs til að endurskoða 
heimildir til sölu á hvalkjöti til 
Japans. 

Kurtis Cooper, talsmaður 
utanríkisráðuneytisins í Washing-
ton, lét í gær svo ummælt að 
Bandaríkjastjórn væri „mjög 
vonsvikin“ yfir nýlegum fréttum 
af flutningi hvalkjöts frá Íslandi 
og Noregi á markað í Japan. Hann 
sagði að Bandaríkin vildu að 
þjóðirnar sem í hlut eiga ein-
beittu sér frekar að „langtíma- 
frekar en skammtímahagsmunum 
hvalveiðiiðnaðarins,“ að sögn AP. 
 - aa

Bandaríkjastjórn ósátt: 

Hvalkjöt skuli 
ekki til Japans

VILJA BANN Bandaríkjastjórn mótmælir 
milliríkjaviðskiptum með hvalkjöt. 
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HORFUR UM 
HELGINA  
Nú er helst að sjá 
að lægð komi upp 
að landinu suð-
vestanverðu eftir 
hádegi á laugar-
dag. Má þá búast 
við vaxandi vindi 
og vætu sunnan 
til og vestan en 
yfi rleitt björtu veðri 
norðan og austan 
til. Sunnudagurinn 
verður nokkuð 
hvass með vætu 
sunnan og vestan 
til.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

LÖGREGLUMÁL Hluti mjög umfangsmikils kynferðis-
brotamáls, sem kynferðisbrotadeild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar, hefur 
verið sendur til ríkissaksóknara. Rannsókn lögreglu 
lýkur í næstu viku. Þá verður síðari hluti málsgagna 
sendur til ríkissaksóknara.

Um er að ræða meint kynferðisbrot rúmlega 
fimmtugs karlmanns gegn níu einstaklingum. Þeir 
eru tvær dætur hans og fósturdóttir, sonur, hálfsyst-
ir mannsins og fjórar vinkonur dætranna. Meint 
fórnarlömb eru á aldrinum tíu ára til tæplega 
fertugs. Grunur leikur á að misnotkunin hafi staðið 
yfir um árabil og verið enn í gangi þegar maðurinn 
var handtekinn. Það var gert í kjölfar kæru sem 
lögreglunni barst frá barnaverndarnefnd vegna 
gruns um að hann hafi brotið gegn tveimur ungum 
dætrum sínum. Eftir það stigu fleiri meint fórnar-
lömb fram og lögðu fram kærur á hendur manninum.

Héraðsdómur hafði úrskurðað hann í gæsluvarð-
hald til 13. ágúst en Hæstiréttur stytti gæsluvarð-
haldsvistina til 7. júlí.  - jss

Meint fórnarlömb í kynferðisbrotamáli á aldrinum tíu ára til fertugs:

Hluti málsins til ríkissaksóknara

EMBÆTTI RÍKISSAKSÓKNARA Búist er við að rannsókn lög-
reglu á umfangsmiklu kynferðisbrotamáli ljúki í næstu viku. 
Hluti hefur þegar verið sendur ríkissaksóknara.

Pólskar bækur á Suðurlandi
Rauði krossinn á Suðurlandi og Suð-
urnesjum keypti fyrir skemmstu nýjar 
bækur á pólsku. Eru bækurnar ætlað-
ar fullorðnum og verða þær lánaðar í 
samstarfi við bókasöfnin á svæðinu. 
Ekki þarf að kaupa bókasafnskort til 
að fá bækurnar lánaðar.

SUÐURLAND

Fjölskyldur flýja undan eldi 
Skógareldar geisa norðan við Gävle í 
Svíþjóð. Um 150 slökkviliðsmenn og 
sjálfboðaliðar vinna við að slökkva 
eldana en margir hafa þurft að rýma 
heimili sín, að sögn Aftonbladet. 

SVÍÞJÓÐ

BRASILÍA, AP Bandaríska hernaðar-
fyrirtækið Blackwater, sem 
meðal annars hefur tekið að sér 
öryggisgæslu fyrir bandarísk 
stjórnvöld í Írak, hefur nú keypt 
orrustuflugvél frá Brasilíu.

Vélin er af gerðinni Super 
Tucano og knúin einum skrúfu-
þotuhreyfli. Brasilíski herinn 
notar vélar af sömu tegund, en 
þær eru framleiddar í Brasilíu. 
Þær þykja henta vel til hnitmið-
aðra árása á skotmörk á landi.

Brasilíska dagblaðið Estado de 
S. Paulo segir sölu vélarinnar 
hafa verið samþykkta af forseta 
Brasilíu eftir samningaviðræður 
við bandarísk stjórnvöld.  - gb

Blackwater-fyrirtækið:

Keypti herflug-
vél frá Brasilíu

GENGIÐ 03.06.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Eignamiðlun
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Eignamiðlun mun hér eftir bjóða þjónustu sína á tveimur 
stöðum á höfuðborgarsvæðinu, í höfuðstöðvum sínum í 
Síðumúla 21 og í nýju og glæsilegu húsnæði á sjöttu hæð 
í Kjarna, Þverholti 2 í Mosfellsbæ. Hjá hinu sameinaða 
fyrirtæki Eignamiðlunar munu starfa 20 starfsmenn, 
þar af 10 löggiltir fasteignasalar. 

Við erum sannfærð um að þessi tímamót í sögu Eignamiðlunar 
og Fasteignasölu Mosfellsbæjar eiga eftir að bæta þjónustu 
okkar, auka úrval fasteigna sem við höfum í boði og tryggja 
enn frekar hag kaupenda og seljenda í fasteignaviðskiptum.

Okkur er það sérstakt ánægjuefni að tilkynna

að Einar Páll Kjærnested, löggiltur fasteignasali,

sem hefur rekið Fasteignasölu Mosfellsbæjar 

frá árinu 2001, hefur bæst í hóp eigenda 

Eignamiðlunar. Fasteignasala Mosfellsbæjar,

sem hefur starfað frá 1998 og verið öflugasti 

aðilinn í sölu fasteigna í Mosfellsbæ, er um leið 

orðin hluti af Eignamiðlun og verður rekin hér eftir

undir nafninu Eignamiðlun, Mosfellsbæ. 

Reynsla, heiðarleiki og þekking á fasteignamarkaðnum eru grunnur að farsælum viðskiptum.

Eignamiðlun á tveimur stöðum á höfuðborgarsvæðinu

Starfsmenn Eignamiðlunar: Einar Páll Kjærnested, Gunnar Helgi Einarsson, Hákon Jónsson, Heiðar Birnir Torleifsson, Þorleifur St. Guðmundsson, Kjartan Hallgeirsson, Geir Sigurðsson, 
Magnús Geir Pálsson, Stella Hrönn Ólafsdóttir, Guðmundur Sigurjónsson,  Jóhanna Valdimarsdóttir, Hilmar Þór Hafsteinsson, Hildur Ólafsdóttir, Egilína S. Guðgeirsdóttir, Inga María 
Ottósdóttir, Magnea S. Sverrisdóttir, Sólveig Guðjónsdóttir, Elín Þorleifsdóttir, Sverrir Kristinsson og Sigurjón Einarsson.  

MosfellsbæReykjavík
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FÉLAGSMÁL Greiðslubyrði á þriðja 
hundrað einstaklinga sem búa í 
félagslegu húsnæði á vegum 
Reykjavíkurborgar jókst nú um 
mánaðamótin, þegar breytingar á 
stuðningi gengu í gegn. 

Alls fá um 1.700 einstaklingar 
sem búa í félagslegum íbúðum 
stuðning frá Reykjavíkurborg. 
Um 230 fengu minni stuðning nú 
um mánaðamótin en áður. Hjá um 
þriðjungi þeirra jókst greiðslu-
byrðin um meira en fimm þúsund 
krónur á mánuði, samkvæmt upp-
lýsingum frá velferðarsviði 
Reykja víkurborgar.

Greiðslubyrðin eykst um tæp-
lega fimmtíu þúsund krónur að 
meðaltali á ári hjá þeim sem fá 
minni aðstoð eftir breytingarnar. 
Það eru rúmlega fjögur þúsund 
krónur á mánuði.

Hjá miklum meirihluta eykst 
hins vegar aðstoðin. Um 1.470 ein-
staklingar fá hærri stuðning nú 
en áður. Þeir fá að meðaltali um 
66 þúsund krónur umfram það 
sem þeir fengu áður á ári, eða um 
5.500 krónur á mánuði.

Fyrir breytinguna var greidd 
ákveðin upphæð með hverri íbúð, 

og að auki gátu íbúar sótt um 
húsaleigubætur. Nú eru greiddar 
sérstakar húsaleigubætur, sem 
reiknast sem hlutfall af almennu 
húsaleigubótunum.

Það þýðir að þeir sem ekki fá 
húsaleigubætur fá engan stuðn-
ing frá borginni hér eftir. Þar er 
um að ræða um 230 einstaklinga, 
og eykst greiðslubyrði þeirra um 
að meðaltali 324 þúsund krónur á 

ári, eða 27 þúsund krónur á mán-
uði.

Markmiðið með kerfisbreyting-
unni er að hægt sé að miða stuðn-
ing við þarfir hvers einstaklings, 
að því er fram kemur í skýrslu 
starfshóps sem fjallaði um breyt-
ingarnar.

Stella Kristín Víðisdóttir, sviðs-
stjóri velferðarsviðs Reykjavíkur-
borgar, segir að farið verði yfir 
mál allra sem fái minni stuðning 
eftir kerfisbreytingu. Leigan muni 
ekki hækka hjá þeim sem eigi rétt 
á húsaleigubótum fyrr en búið sé 
að leita allra leiða, enda gert ráð 
fyrir sex mánaða aðlögunartíma.

Boðið verði upp á flutning í 
minni íbúð, henti það fjölskyldu-
aðstæðum. Í öðrum tilvikum séu 
viðkomandi leigjendur hvattir til 
að sækja um húsaleigubætur og 
láta reyna á rétt sinn þar. 

 brjann@frettabladid.is

Greiðslubyrði eykst 
um 50 þúsund á ári
Sérstakar húsaleigubætur voru greiddar í fyrsta skipti í Reykjavík um mánaða-
mótin. Beinn stuðningur í félagslega íbúðakerfinu var á sama tíma felldur niður. 
Á þriðja hundrað fá minni stuðning en áður. Tæplega 1.500 fá meiri stuðning.

REYKJAVÍK Um 800 manns eru nú á biðlista eftir félagslegu húsnæði hjá Reykjavíkur-
borg, samkvæmt upplýsingum frá velferðarsviði borgarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNMÁL „Eftir rúma þrjá 
mánuði er búið að rústa fyrir-
tækið REI og stórskaða Orku-
veitu Reykjavíkur sem hefur 

verið í farar-
broddi í þróun, 
nýsköpun og 
atvinnuupp-
byggingu 
samhliða 
kjarnastarf-
semi sinni,“ 
segir Óskar 
Bergsson, 
borgarfulltrúi 
Framsóknar-

flokks, í bókun í borgarráði í 
gær.

Óskar segist mótmæla 
„tilhæfulausri uppsögn“ 
Guðmundar Þóroddssonar, 
forstjóra OR. „Frá því að 
Sjálfstæðisflokkurinn og F-
listinn tóku við stjórnartaumum 
í Orkuveitu Reykjavíkur og REI 
hafa fyrirtækin mátt þola árásir 
og ófrægingarherferð pólitískr-
ar yfirstjórnar,“ segir í bókun 
Óskars.  - gar

Borgarfulltrúi framsóknar:

Segir Orkuveitu 
verða fyrir árás

ÓSKAR BERGSSON

Grunnfjárhæð húsaleigubóta 
er 13.500 krónur á mánuði. Við 
bætast 14.000 krónur vegna 
fyrsta barns, 8.500 krónur vegna 
annars barns, og 5.500 krónur 
vegna þriðja barns. Við það bætast 
fimmtán prósent af leigufjárhæð, 
sem er á bilinu 20-50 þúsund 
krónur. Hámarksbætur eru 46 
þúsund krónur, þó aldrei meira en 

helmingur af greiddri leigu. 
Sérstakar húsaleigubætur eru 

reiknaðar út frá almennum húsa-
leigubótum. Fyrir hverjar 1.000 
krónur sem fást í húsaleigubætur 
fá leigjendur 1.300 krónur til við-
bótar. Samanlagðar húsaleigubæt-
ur geta aldrei orðið hærri en sjötíu 
þúsund krónur á mánuði, eða 75 
prósent af greiddri leigu.

HÁMARKSBÆTUR 70 ÞÚSUND Á MÁNUÐI

MENNING Fulltrúar Hvolsskóla á 
Hvolsvelli tóku í gærkvöld við 
Íslensku menntaverðlaununum úr 
hendi forseta Íslands, Ólafs 
Ragnars Grímssonar. Skólinn fékk 
verðlaunin fyrir að hafa sinnt vel 
nýsköpun og farsælu samhengi í 
fræðslustarfi.

Í flokki kennara fékk Arnhildur 
Borg menntaverðlaunin fyrir 
merkt ævistarf sem einkennst 
hefur af metnaði og smitandi 
áhuga. Í flokki ungra kennara féllu 
verðlaunin í skaut Halldóri B. 
Ívarssyni. Þá fékk Pétur Hafþór 
Jónsson Íslensku menntaverðlaun-
in í flokki námsefnishöfunda.  - gar

Íslensku menntaverðlaunin:

Hvolsskóli fékk 
viðurkenningu

FJARSKIPTI Haraldur Benedikts-
son, formaður Bændasamtaka 
Íslands, hefur ekki lengur aðgang 
að netinu á heimili sínu að Vestra-
Reyni sunnan undir Akrafjalli. 

Haraldur var í netsambandi í 
gegnum fyrirtækið eMax sem 
býður upp á þráðlaust netsam-
band. Náði hann sambandi í gegn-
um sendi í Reykjavík en til hag-
ræðingar hefur fyrirtækið slökkt 
á sendinum og veitir nú þjónustu 
sína eftir öðrum leiðum. Við það 
missti Haraldur sambandið. 

„Þetta er eins og að missa þjóð-
veginn og er auðvitað mjög baga-
legt í mínu starfi,“ segir Harald-
ur sem að auki sinnir 

bankaviðskiptum og öðru þvíum-
líku á netinu. „Maður er bara 
alveg lamaður. Nú förum við 

líklega að fá gula miða,“ segir 
hann. 

Edwin Karl Benediktsson, 
framkvæmdastjóri eMax, sagði í 
samtali við Fréttablaðið að unnið 
væri að því að koma Haraldi í 
samband á ný. Það gæti gerst 
innan fárra daga. 

Sökum fjarlægðar frá símstöð 
þarf að grípa til sérstakra ráð-
stafana til að setja upp ADSL-
tengingu á Vestra-Reyni. Kann 
það að horfa undarlega við þar 
sem um jörðina liggur ljósleiðari. 
„Ég er með Nató-ljósleiðarann 30 
metra frá húshorninu. Ég á að 
passa hann en má ekki nota 
hann,“ segir Haraldur.  - bþs

Formaður Bændasamtakanna ekki lengur í netsambandi heima hjá sér:

Eins og að missa þjóðveginn

HARALDUR BENEDIKTSSON segist alveg 
lamaður svona netlaus. Hann má vænta 
þess að komast í samband á ný innan 
fárra daga.

Hefur þú borðað hvalkjöt?
Já  68%
Nei  32%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Var nauðsynlegt að skjóta 
ísbjörninn í Skagafirði?

Segðu þína skoðun á visir.is

Rafmagnslaust
Rafmagni sló út á öllu Kjalarnesi 
um miðjan dag í gær. Skemmd-
ir urðu á háspennulínu þegar 
malarbíl var ekið upp undir hana. 
Viðgerðir á háspennulínunni hófust 
strax og komst rafmagnið á um 45 
mínútum eftir að því hafði slegið 
út.

KJALARNES

Elínborg í Stafholt
Séra Elínborg Sturludóttir hefur 
verið valin til þess að gegna prest-
störfum í Stafholtsprestakalli. Hún 
tekur við af séra Brynjólfi Gíslasyni, 
sem mun láta af störfum í ágúst. 
Elínborg var valin úr hópi þrettán 
umsækjenda. 

KIRKJUMÁL 

FORSETI OG MENNTAMÁLARÁÐHERRA
Sett voru upp skemmtileg höfuðföt við 
afhendingu Íslensku menntaverðlaunanna.

BRETLAND Gordon Brown, 
forsætisráðherra Bretlands, er 
sýndur í nýju ljósi í nýútkominni 
myndasögu eftir Paul Cornell. 
Þar fær þurr og leiðinleg ímynd 
Browns að víkja fyrir spennandi 
hetjuímynd.

Í sögunni á Brown ekki erfitt 
með að bjarga málunum en með 
snarræði sínu og leiðtogahæfi-
leikum bjargar hann heiminum 
frá yfirráðum geimvera. Miðað 
við gengi í skoðanakönnunum er 
ekki vanþörf á slíkum mannkost-
um en útlit er fyrir að fátt annað 
en yfirnátturlegur bjargvættur 
geti rétt stöðu verkamanna-
flokksins.  - ges 

Ný myndasaga kemur út:

Brown drepur 
geimverur

UMFERÐ Ólafur F. Magnússon 
borgarstjóri leggst gegn hug-
myndum um að ekki verði unnt að 
beygja til norðurs af Bústaðavegi 
inn á Reykjanesbraut. Þetta 
kemur fram í fundargerð 
Hverfisráðs Háaleitis sem kveðst 
fagna því að borgarstjóri ætli að 
beita sér í málinu. Það hafi komið 
fram í máli Ólafs á samráðsfundi 
með íbúum í Háaleitis- og 
Bústaðarhverfi. Afnám vinstri 
beygjunnar á þessum gatnamót-
um tengjast hönnun á mislægum 
gatnamótum.  - gar

Borgarstjóri um Bústaðaveg:

Vill áfram geta 
beygt til vinstri

KJÖRKASSINN



islenskt.is

Nokkur atriði um baráttu tómatsins gegn krabbameini 
og meint kynörvandi áhrif

Heldur ónæmiskerfinu sterku

Er ávöxtur en vegna lítils
sætumagns var tómaturinn
flokkaður sem grænmeti

Ítalir kalla tómatinn ástareplið
og þykir hann afar kynörvandi

Inniheldur mikið magn lýkópens
sem er einn öflugasti náttúrulegi
samherji okkar gegn krabbameini

Ríkur af A-vítamíni og er því
mikilvægur fyrir konur á meðgöngu

Geymist best við stofuhita
því kæling eyðir bragði og

næringu tómatsins

Inniheldur efni sem
viðheldur góðri sjón

Algjörlega laus
við kólesteról
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Fullur af kynþokka 
og lýkópeni
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ÍTALÍA, AP Ban Ki-moon, fram-
kvæmdastjóri Sameinuðu þjóð-
anna, sagði í gær að matvælafram-
leiðsla heimsins þyrfti að aukast 
um fimmtíu prósent á næstu tveim-
ur áratugum.

„Heimurinn þarf að framleiða 
meiri mat,“ sagði hann í ávarpi sínu 
á matvælaráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna í Róm. „Matvælafram-
leiðsla þarf að aukast um fimmtíu 
prósent fyrir árið 2030 til þess að 
mæta vaxandi eftirspurn.“

Hann segir að ríki heims þurfi að 
draga úr bæði útflutningshömlum 
og innflutningstollum meðan matar-
verð sé í hámarki.

Hann sagði þjóðarleiðtogum á 
ráðstefnunni í Róm að milljónir 
manna um heim allan biðu nú eftir 
því að þeir fyndu lausn á þessum 
vanda.

Sameinuðu þjóðirnar hafa þegar 
falið hópi sérfræðinga að takast á 
við matvælakreppuna. Stefnt er að 
því að auka mataraðstoð, útvega 
smábændum bæði útsæði og áburð, 
og draga úr viðskiptahömlum.

Alþjóðabankinn telur að verð á 
brýnustu matvælum hafi hækkað 
um 83 prósent á síðustu þremur 
árum.

Meðal orsaka matvöruverðs-
hækkana eru verðhækkanir á olíu 
og framleiðsla á lífrænu eldsneyti, 
sem hefur orðið til þess að upp-
skera er æ víðar ekki notuð til 
matar eða í dýrafóður heldur er 
framleitt úr henni lífrænt elds-
neyti.

Meðal þess sem einna erfiðast 

virðist ætla að verða á leiðtoga-
fundinum í Róm er að komast að 
samkomulagi um framtíð lífræns 
eldsneytis.

Annars vöktu tveir umdeildir 
forsetar mestu athyglina á leiðtoga-
fundinum í gær, nefnilega þeir 
Robert Mugabe frá Simbabve og 

Mahmoud Ahmadinejad frá Íran.
Ajhmadinejad hafnaði enn á ný 

áskorun, sem að þessu sinni kom 
frá Japan, um að hætta kjarnorku-
vinnslu. Hann sagði kjarnorkuáætl-
un Írana vera fullkomlega löglega 
og algerlega friðsamlega.

Mugabe notaði hins vegar þenn-
an vettvang til að verja umdeildar 
aðgerðir sínar, sem fólust í því að 
taka land frá hvítum landeigendum 
og færa það svörtum, sem þó höfðu 
margir litla þekkingu á landbúnaði, 
með þeim afleiðingum að landbún-
aður nánast hrundi í landinu og óða-
verðbólga fór af stað ásamt matar-
skorti.  gudsteinn@frettabladid.is

Matvælaframleiðsla þarf 
að aukast um fimmtíu 

prósent fyrir árið 2030 til þess að 
mæta vaxandi eftirspurn.

BAN KI-MOON
FRAMKVÆMDASTJÓRI SÞ

1. Hversu margir létust í 
sprengjuárás á sendiráð Dan-
merkur í Pakistan?

2. Hvaða íslenski leikmaður 
átti samanlagt flest mörk og 
stoðsendingar í leik Íslands og 
Svíþjóðar?

3. Hvað heitir nýr ritstjóri 
Morgunblaðsins?

SJÁ SVÖR Á SÍÐU 30

Matvælaframleiðslu 
þarf að auka mikið
Ban Ki-moon segir að ríki heims þurfi að draga úr viðskiptahömlum og auka 
matvælaframleiðslu um fimmtíu prósent fyrir árið 2030 til að anna eftirspurn.

SJÁVARÚTVEGUR Meginhluti 
aflamarks frá 1984 hefur skipt 
um hendur. LÍÚ hefur kannað 
hversu stór hluti veiðiheimilda 
hefur skipt um hendur við kaup á 
aflaheimildum og vegna aðgerða 
stjórnvalda sem hafa aukið 
veiðirétt minni skipa. Niðurstað-
an er sú að 87,5 prósent aflaheim-
ildanna hafa skipt um hendur. 
Einungis 12,5 prósent þeirra 
veiðiheimilda sem skipt var á 
milli fyrirtækja og einstaklinga í 
aflamarkskerfinu 1984 eru enn í 
eigu sömu aðila. 

Í tilkynningu segir að könnunin 
hafi verið gerð til að undirstrika 
atvinnurétt útgerðarmanna sem 
varinn er af eignaréttarákvæðum 
stjórnarskrárinnar „og vegna 
villandi umræðu um að þeir sem 
stunda útgerð í dag geri það í 
krafti aflaheimilda frá árinu 
1984“.    - shá

Könnun LÍÚ á aflamarki:

Nær allur kvót-
inn keyptur

LÖNDUN Sárafáir þeirra sem fengu 
úthlutað kvóta 1984 eru eftir í útgerð.

FRÉTTABLAÐIÐ/SV.Þ

LÖGREGLUMÁL Upptök elds í 
einbýlishúsi á Þingeyri á fimmtu-
dag eru rakin til rafmagns.

Slökkvilið og lögregla voru 
kölluð að mannlausu húsinu. Eldur 
logaði þá á miðhæð og hlutust tölu-
verðar skemmdir af. Rannsóknar-
deild lögreglu hefur lokið 
rannsókn á eldsupptökum. Talið er 
að eldur hafi kviknað í timbur-
millivegg þar sem rafmagnstengd-
ur hitastillir var staðsettur. - jss

Húsbruninn á Þingeyri:

Eldur af völd-
um rafmagns

Nýr yfirmaður ISAF
Bandaríski hershöfðinginn David D. 
Kiernan tók í gær við stöðu yfirmanns 
fjölþjóðlega gæsluliðsins í Afganistan, 
ISAF, af kollega sínum Dan McNeill, 
sem fer á eftirlaun. Hinir 51.000 liðs-
menn ISAF koma frá 40 þjóðlöndum, 
þar á meðal Íslandi, en NATO stýrir því. 

AFGANISTAN

VEISTU SVARIÐ?



FERÐADAGAR!

Ferðavörur

Ferðavörur

Bón

KOMDU Í HEIMSÓKN Í VERSLANIR N1 OG NÝTTU ÞÉR TILBOÐ Á FERÐADÖGUM

Turtle Wax
Dekkjahreinsir

Turtle Wax
Eðalbón

Turtle Wax
Hraðbón

Turtle Wax
Hreinsir fyrir 
mælaborð 
og stuðara

Turtle Wax
Felguhreinsir 

Þráðlaus
bakkmyndavél
með 7” skjá og 
sendi
875 JB-3700

Verð
44.900,-

N1 STÓRVERSLUN  BÍLDSHÖFÐA 9 

N1 verslanir um allt land: Hafnarfi rði, Akureyri, Egilsstöðum, Akranesi, Kefl avík, Selfossi og Höfn.

25%
AFSLÁTTUR

Neyslugeymir
580 813010000

Tilboð
19.900,-

26.899,-

Sólarsella
85W
846 SM340K

Tilboð
74.900,-

91.561,-

Framlengingar-
spegill
908 3000

Tilboð
7.900,-

10.900,-

Ketill, 1,5 ltr.
með fl autu
909 31436

Verð
2.490,-

Samlokugrill
12v
093 RPDF168

Verð
2.490,-

Vatnsbrúsi, 12 ltr. 
með krana
909 77560

Verð
1.190,-

VERÐHRUN
35.900,-

29.900,-
Garmin Nuvi 710W 

893 010-00657-38
Vegaleiðsögutæki

GSM Bluetooth handfr. búnaður
FM sendir fyrir MP3 í bílinn

MP3 spilari

OPIÐ 8-18 VIRKA DAGA OG 10-14 LAUGARDAGA
WWW.N1.IS
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BORGARBYGGÐ Rúmlega þriðjungi starfsmanna 
verktakafyrirtækisins Ans í Borgarnesi hefur 
verið sagt upp störfum, eða um 34 
starfsmönnum. Uppsagnirnar taka fæstar gildi 
fyrr en eftir einn til þrjá mánuði. Inn í þetta 
koma sumarleyfi þannig að „þetta mun ekki 
grípa niður fyrr en komið er fram á haustið,“ 
segir Jón Pálsson, einn eigenda. 

Rúmlega áttatíu starfsmenn starfa hjá Ans 
og dótturfyrirtækjum, Sólfelli og verkstæði 
sem Ans hefur átt og rekið. Fyrirtækið hefur 
verkefni fyrir 60 til 70 manns út árið eins og 
staðan er í dag en Jón bendir á að það geti 
breyst fljótt og vonir standi til að vinna verði 
fyrir fleiri. „Ef tekst að ná í verkefni á næstu 
vikum og mánuðum vonumst við til að geta 
endurráðið langflesta,“ segir hann. 

Staðan á byggingamarkaði er afleit um 
þessar mundir og segir Jón að fyrirtækið hafi 
því neyðst til að hætta við fyrirhugaða 
sameiningu við Sólfell og hagræða í 
rekstrinum. Leggja þurfi niður starfsemi á 
verkstæði, þar sem sex vinna, og hagræða og 

gera breytingar á rekstrinum. 
„Við vonumst til að hafa vinnu fyrir 20-30 

manns á svæðinu þegar líður á veturinn en í 
þessum uppsögnum höfum við fyrst og fremst 
verið að horfa til þess hvernig staðan verður 

næsta vetur. Við reiknum með að endurráða 
nokkuð stóran hluta af þessu fólki fljótlega 
eftir því sem tilefni gefst til en leggjum niður 
þá starfsemi sem ekki hefur gengið upp, 
ákveðna tegund af verkefnum, smáverk og 
rekstur á trésmíðaverkstæði í gluggasmíði, 
útihurðum og slíku í nafni Sólfells,“ segir Jón.

Ans hefur verkefni í Reykjavík og er í 
viðræðum við lánardrottna og viðskiptavini og 
er það hluti af endurskipulagningunni. Síðdegis 
í gær var fundur með starfsmönnum þar sem 
staðan var útskýrð og farið yfir horfurnar.

Vilhjálmur Birgisson, formaður 
Verkalýðsfélags Akraness, harmar að 
fyrirtæki þurfi að grípa til hópuppsagna og 
segir að uppsagnirnar vegi þungt í svo litlu 
sveitarfélagi sem Borgarbyggð. 

Vilhjálmur segir að Verkalýðsfélag Akraness 
hafi fundið fyrir því síðustu sjö til átta mánuði 
að róðurinn sé að þyngjast hjá fyrirtækjum, 
sérstaklega hjá byggingaverktökum. Félagið sé 
nú í mjög auknum mæli með vangreidd laun í 
innheimtu fyrir starfsmenn. ghs@frettabladid.is

Staðan á byggingamarkaði er afleit að mati eiganda verktakafyrirtækisins Ans í Borgarnesi:

Rúmlega þriðjungur missir vinnuna

FARIÐ YFIR STÖÐUNA Stjórnendur Ans fóru yfir stöðuna 
hjá fyrirtækinu á fundi með starfsmönnum síðdegis í 
gær en rúmlega þriðjungi starfsmanna hefur verið sagt 
upp störfum. FRÉTTABLAÐIÐ/EIRÍKUR KRISTÓFERSSON

UTANRÍKISMÁL Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra tók 
þátt í kvenleiðtogafundi í Aþenu 
í Grikklandi í gær. 

Fundinn sóttu 
kvenutanríkisráðherrar og 
fulltrúar Evrópusambandsins, 
auk leiðtoga í stjórnmála- og 
viðskiptalífi í Mið-Austurlöndum. 
Fundurinn fjallaði um aukna 
þátttöku kvenna í viðskiptum í 
Mið-Austurlöndum. 

Á fundinum var stofnaður 
viðskiptaþróunarsjóður kvenna, 
og mun Efnahagsnefnd 
Sameinuðu þjóðanna hafa 
umsjón með sjóðnum.  - þeb

Utanríkisráðherra í Grikklandi:

Á kvenleiðtoga-
fundi í Aþenu

MJÓLKURBAÐ Bændur í Hollandi 
helltu mjólk út í sundlaug í bænum 
Wijdewormer til að mótmæla lágu 
mjólkurverði. Þessi stúlka notaði tæki-
færið ásamt fleiri krökkum og brá sér í 
sund í mjólkinni.  NORDICPHOTOS/AFP

NOREGUR Skrúfu flutningaskipsins 
Holm foss, sem er í eigu Eimskips, 
tók niðri á grynningum fyrir utan 
skipasmíðastöð við Flekke fjord í 
Noregi í gær. Skrúfan skemmdist 
en ekki urðu slys á fólki. Verið er 
að meta tjónið og taka ákvörðun 
um hvort skipið heldur áfram eða 
hvort skrúfan verður löguð í 
Noregi. 

Halldór Kristmannsson, 
framkvæmdastjóri hjá Eimskipi, 
segir að misskilningur í samskipt-
um skipstjóra og hafnarinnar hafi 
orðið til þess að skrúfan rakst í 
hafnarbotninn, en skipið hafi engu 
að síður getað haldið áfram. 

Holmfoss er skráð í Karíbahaf-
inu. Skipstjórinn er færeyskur og 
sjómennirnir rússneskir. Holm-
foss var á leið til Sankti Péturs-
borgar.   - ghs

Flutningaskip Eimskips:

Rak skrúfuna 
í botninn

DÓMSMÁL Eigendur jarðarinnar 
Skálmholtshrauns í Flóahreppi 
hafa stefnt Friðriki Sophussyni, 
forstjóra Landsvirkjunar, fyrir 
hönd fyrirtækisins, og Árna 
Mathiesen fjármálaráðherra, 
fyrir hönd ríkisins, vegna áforma 
um virkjanaframkvæmdir í 
Þjórsá. 

„Eigendurnir telja að Títan-
samningarnir svokölluðu heimili 
alls ekki þessa framkvæmd,“ 
segir Atli Gíslason, lögmaður 
landeigendanna. „Þær kröfur 
byggja á sjöundu grein vatnalaga 
sem segja að vötn skuli renna 
sem að fornu hafa runnið. Að það 
megi ekki breyta vatnsborði og 

straumstefnu og fleiru án laga-
leyfis eða eignarnáms.“ Lands-
virkjun hefur að sögn Atla hvorki 
fengið slíkt lagaleyfi né farið í 
eignarnám. 

„Landið sem um ræðir liggur 
að fyrirhuguðu Heiðarlóni, eða 
Urriðafosslóni, þar sem fyrir-
hugað er að reisa mikla stíflu-
garða og þar verður straumvatni 
Þjórsár breytt í lón. Landið fyrir 
innan verður þremur til fjórum 
metrum undir yfirborði lónsins 
og eigendur telja að það verði þar 
með verðlaust.“ Málið hefur 
fengið flýtimeðferð og verður 
þingfest í Héraðsdómi Reykja-
víkur í þessum mánuði. - þeb  

Eigendur Skálmholtshrauns í Flóahreppi stefna vegna Þjórsárvirkjana:

Stefna Landsvirkjun og ríkinu

ATLI GÍSLASON 
lögmaður 
eigenda segir 
kröfuna byggjast 
á 7. grein 
vatnalaga.

FRIÐRIK 
SOPHUSSON 
Er stefnt vegna 
áforma um 
virkjanir.
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ÍSBJÖRN Í SKAGAFIRÐI

SÍÐASTI BJÖRN HENGDUR Síðast 
er vitað um komu ísbjarnar hingað 
til lands í júní 1993, segir Ævar Ped-
ersen, dýrafræðingur hjá Náttúru-
fræðistofnun Íslands. Raunar er ekki 
víst að hann hafi komist alla leið. 
Sjómenn frá Bolungarvík komu að 
birninum á sundi norður af Horni á 
Vestfjörðum, og hengdu hann, sem 
olli miklum deilum. Í kjölfarið var 
lögum breytt og bannað að vega 
ísbirni á sundi. Ísbirnir eru í útrým-
ingarhættu.

KOMUR TENGDAR HAFÍS Ísbjörn 
sást síðast á landi í Haganesvík í 
Skagafirði árið 1988, og tveir birnir 
komu árið 1986, segir Ævar. Lands-
menn hafa hingað til tekið komu 
bjarnanna fremur illa og drepið þá 
hvar sem til þeirra sást. Ævar segir 
komu ísbjarna hingað til lands yfir-
leitt nátengdar hafískomu, en bæði 
í gær og árið 1993 komu birnirnir í 
júní þegar ís er langt frá landi.

HÚNAVATN Heimildir eru 
til um komu nærri 600 
ísbjarna hingað til 
lands, segir Ævar. 
Elsta heimildin um 
ísbjörn á Íslandi er 
frá um 890, þegar 
landnámsmaðurinn 
Ingimundur gamli á 
að hafa séð birnu með 
tvo húna í Austur-
Húnavatnssýslu. Er 
sagt að Húnavatn 
heiti í höfuð húnanna 
tveggja.

VITAÐ UM 600 ÍSBIRNI FRÁ LANDNÁMI

HENGDUR Ísbjörninn sem veiddur var 
árið 1993 var ungt karldýr. Hann var á 
sundi skammt frá ísbreiðu.

Í SÆDÝRASAFNINU Tveir birnir voru í Sædýrasafninu í Hafnarfirði á árum áður. 

„Ég held ég hafi bara verið jafn-
hissa og ísbjörninn,“ segir 

Vilhjálmur Sigurður Við-
arsson olíubílstjóri en hann 
rétt náði að sveigja olíubíln-

um frá ísbirni sem var á veg-
inum skammt frá blindhæð í 
Laxárdal milli Skagastrandar 

og Sauðárkróks um klukkan 
tíu í gærmorgun.
„Ég stöðvaði bílinn en hann leit 

til mín og ýlfraði en hélt svo sína 
leið eftir veginum og ég ók bara á 
eftir honum,“ segir hann og brosir. 
„Það hljómar kannski ekki skyn-
samlega að elta ísbjörn en svona 
er þetta.“

Það var Guðrún Lárusdóttir 
sem sá ísbjörninn fyrst skömmu 
áður. „Ég var þá í símanum,“ segir 
Þórarinn Leifsson, maður hennar 
sem var með henni í bílnum. „Ég 
kvaddi með þeim orðum að ég 
yrði að skella á því það væri 
ísbjörn við veginn, ætli viðmæl-
andinn sé ekki enn í sjokki,“ sagði 
hann skömmu eftir atburðinn. 
Guðrún segir að lögreglan hafi 
ekki trúað henni til að byrja með. 
„Við þurftum að gefa upp nafn og 
kennitölu enda tilkynnir maður 
ekki svona hluti nafnlaust,“ segir 
Þórarinn.

„Við fórum á svæðið með þrjá 
menn og höfðum samband við 
skyttur úr Skotfélaginu Ósmann,“ 
segir Stefán Vagn Stefánsson, 
yfirlögregluþjónn á Sauðárkróki. 

„Við vorum í um þrjú til fjögur 
hundruð metra fjarlægð frá birn-
inum sem var í hlíðinni. Svo byrst-
ir hann sig og hleypur að okkur 
svo við forðum okkur niður hlíð-

ina en þá missum við sjónar á dýr-
inu sem var skelfileg staða því það 
sem við vildum allra síst var að 
týna honum í þokunni.“

Stefán Vagn segir að margir 
hestar séu á svæðinu. „Ég þori 
ekki að hugsa þá hugsun til enda 
ef hjólreiðamaðurinn sem kom að 
nokkru síðar hefði verið í sporum 
olíubílstjórans.“

Hann segir að umferð hafi verið 
lokað á svæðinu en svo hafi björn-
inn fært sig mjög svo að erfitt hafi 
verið að hafa stjórn á aðstæðum. 
Hann segir enn fremur að ef ekki 
hefði verið þoka á svæðinu hefði 
ekki þurft að skjóta hann þar sem 
þá hefði verið auðvelt að halda 
honum í augsýn.  jse@frettabladid.is

Rétt náði að sveigja 
bílnum frá birninum
Villuráfandi ísbjörn var felldur í Þverárhlíð í Skagafirði í gærmorgun. 
Lögreglan tók ákvörðun um að fella skepnuna til þess að missa hana ekki úr 
augsýn en mikil þoka var á svæðinu. Ísbjörninn verður stoppaður upp. 

HRÆIÐ SETT Á VÖRUBÍL Ísbjörninn var fluttur af vettvangi um miðjan dag í gær. Hann 
verður krufinn en síðan er ráðgert að hann verði stoppaður upp.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÍSBJÖRNINN FALLINN Lögreglan naut aðstoðar félaga í skotfélaginu Ósmann við að fella björninn í gærmorgun. Ísbjörninn vó 
rúm 200 kíló og var 190 sentimetrar á hæð. Fullvaxta ísbirnir geta orðið 500 til 600 kíló að þyngd. Lögreglan mat það svo að 
hætta stafaði af birninum og því þyrfti að fella hann.  MYND FEYKIR/PÁLL FRIÐRIKSSON

„Auðvitað hefði verið best að ná dýrinu 
lifandi og koma því til sinna heimkynna. Því 
miður voru aðstæður með þeim hætti að það 
var ekki mögulegt,“ segir Þórunn Svein-
bjarnardóttir umhverfisráðherra um 
ísbjörninn sem var felldur í Þverárhlíð í 
Skagafirði í gær. 

Þórunn segir enga aðgerðaáætlun til 
staðar í tilfellum sem þessu. „Sérfræðingar 
okkar hjá Umhverfisstofnun hafa aflað sér 
upplýsinga um hvernig menn taka á svona 
atvikum í Noregi og á Svalbarða. Samkvæmt 
þeim er eina örugga leiðin sú að svæfa birni 
með pílu sem skotið er úr þyrlu. Að því loknu þarf 
að flytja dýrið í neti í sérhannað búr, sem ekki er til 

hér á landi. Svo þarf að fljúga dýrinu 40 
sjómílur út að ísspöngum Grænlands, og það 
er ekki inni í myndinni að Landhelgisgæslan 
geti gert það. Það gildir því engin aðgerða-
áætlun fyrir slík atvik. Ef svo væri þyrfti 
allur sá búnaður sem þarf á að halda í slíka 
björgunaraðgerð að vera tiltækur.“

Þórunn segir að umræður um slíka áætlun 
muni fara fram í kjölfar atburðanna í gær. 
Hún er þess fullviss að allir hlutaðeigandi 
hafi gert sitt besta í afar óvenjulegri stöðu. 
„Aðalatriðið í þessu máli er að maður tekur 
ekki áhættu á því að hvítabjörn komist í 

tæri við fólk. Þetta eru hættuleg dýr, og sem betur 
fer gerist svona ekki á hverjum degi.“ - kg

Engin aðgerðaáætlun tiltæk

ÞÓRUNN SVEIN-
BJARNARDÓTTIR

„Það sem vantaði tilfinnanlega í dag 
var viðbragðsáætlun. Menn voru að 
spila af fingrum fram og þess vegna 
tókst ekki að ná birninum lifandi,“ 
segir Árni Finnsson, formaður Nátt-
úruverndarsamtaka Íslands.

Árni segist hafa orðið var við 
gagnrýni á störf lögreglunnar á 
vettvangi. „Ég hef heyrt misjafnar 
skoðnir á því hvernig staðið var að 
verki. Ég held að almenningur hefði 
kosið að björninn hefði lifað. Þessi 
dýr eru í útrýmingarhættu. Þau eru 
táknræn fyrir þá ógn sem steðjar að 
norðurslóðum.“ - kg

SPILAÐ VAR AF 
FINGRUM FRAM

Framtíð og 
markmið
heilbrigðis-
þjónustunnar
Málþing í Valhöll miðvikudaginn 4. júní kl. 17-19

Að fundinum standa:Að fundinum standa:
Vörður – fulltrúaráð og heilbrigðisnefnd

HeilbrigðisstarfsfólkHeilbrigðisstarfsfólk
og allir áhugamenn velkomnirog allir áhugamenn velkomnir

PallborðsumræðurPallborðsumræður

Fundarstjóri:Fundarstjóri:
Jóhann Heiðar Jóhannsson
læknir á LSH

Frummælandi:Frummælandi:
Guðlaugur Þór Þórðarson
heilbrigðisráðherra

Fundarstjóri:Fundarstjóri:
Marta Guðjónsdóttir
formaður Vörður – fulltrúaráðs
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100.000
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VON ER Á NÝRRI 
SENDINGU UM 
MIÐJAN JÚNÍ 

Símaskráin 2008 verður, á höfuðborgarsvæðinu, á boðstólum í verslunum 
Bónus, á bensínstöðvum Skeljungs og Olís, og í verslunum Símans og 
Vodafone. Á landsbyggðinni verður hún til taks hjá Póstinum og í verslunum 
Símans og Vodafone.

Símaskráin rauk út 
ný sending á leiðinni

VIÐ ÞÖKKUM BESTU
MÓTTÖKUR SEM

SÍMASKRÁIN HEFUR 
FENGIÐ

FYRSTA UPPLAG 
SÍMASKRÁRINNAR 2008 OG 
GARÐARSHÓLMA HUGLEIKS
DAGSSONAR KLÁRAÐIST
ÓVÆNT Á INNAN VIÐ
VIKU FRÁ ÚTGÁFUDEGI



Ídag.Þúget
bílnumefti

Nýrekstrarleigameðbílafrelsiogbensínverðvernd
Sparaðu með Brimborg

Hringdu núna í síma 515-7000Hringdu núna í síma 515-7000

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6-8, sími 515 7000 |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 |   brimborg.is 

Bílafrelsi
Brimborgar

Ídag. Dæmi um tilboðog bílafrelsi   

* Brimborg og birgjar fyrirtækisins áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi.  Rekstrarleiga er miðuð við mánaðarlegar greiðslur í 24 mán. sem eru háðar gengi erlendra mynta og vöxtum þeirra. Smur- og þjónustueftirlit samkvæmt ferli framleiðanda og Brimborgar er innifalið í leigugreiðslu og allt að 20.000 km akstur á ári.

Nýjung

Nýjung
Bílafrelsi Brimborgar: ef þú vilt þá geturðu 
skilað bílnum eftir 12 mánuði eða 24

Bílafrelsi Brimborgar: styttri samningstími
eða 24 mánuðir í stað 36

G
C

I G
R

O
U

P
 G

R
E

Y
 A

LM
A

N
N

AT
E

N
G

S
L

Mazda5 Advance 2,0i 146 hö 185 Nm sjálfskiptur 5 dyra 
CO2 losun 187 g/km                   7 manna
Eyðsla í blönduðum akstri 8,3 l/100 km
Staðgreiðsluverð: 3.130.000 kr.*
Bílafrelsi rekstrarleiga 49.982 kr. 
á mánuði í 24 mánuði. Innifalinn í leigu- 
greiðslum er lántökukostn. 422.445 kr. 
                               5 bílar á þessu tilboði.

Ford Fusion Trend 1,4i 80 hö 124 Nm 5 gíra 5 dyra
CO2 losun 154 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 6,5 l/100 km
Staðgreiðsluverð: 2.050.000 kr.*
Bílafrelsi rekstrarleiga 35.810 kr. á mánuði í 
   24 mánuði. Innifalinn í leigugreiðslum er      
                              lántökukostn. 280.210 kr.                     
                                      5 bílar á þessu tilboði.

Tilboð. Rekstrarleiga 35.810 kr. á mánuði. Tilboð. Rekstrarleiga 49.982 kr. á mánuði. 



urskilað
r12mánuði!

Hringdu núna í síma 515-7000Hringdu núna í síma 515-7000

Nýtt.Þú geturskilað bílnumeftir12mánuði.

 Brimborgará nýjumbílum:

                          Forsendur útreiknings rekstrarleigu miðast við andvirði fjögurra afborgana í tryggingafé. Ef leigutaki ætlar að nýta sér Bílafrelsi eftir 12 mán., þarf viðkomandi að láta Brimborg vita með 15 daga fyrirvara. Lántökukostnaður eru vextir og stofngjöld vegna rekstrarleigu. ** Staðgreitt 45 dögum eftir afhendingu nýja bílsins. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar.

99kr.99kr.

Við staðgreiðum gamla bílinn veljir þú bíl frá Brimborg

Bensínverðvernd
Brimborgar

Bensínverðvernd
Brimborgar

Nýjung.Bensínverðvernd

 Brimborgar: tryggir þér

 1.500 lítraaf bensíni á 

                 99 krónur.  

Volvo S60 SE m/leðri 2,0T 180 hö 240 Nm sjálfskiptur 4 dyra
CO2 losun 202 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 10,1 l/100 km
Staðgreiðsluverð: 5.272.000 kr.* 
Bílafrelsi rekstrarleiga 73.523 kr. 
á mánuði í 24 mánuði. Innifalinn í leigu- 
greiðslum er lántökukostn. 725.969 kr. 
                              4 bílar á þessu tilboði.

  

CitroënC5Exclusive 2,0i 143 hö 200 Nm sjálfskiptur 5 dyra
CO2 losun 206 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 8,6 l/100 km
Staðgreiðsluverð: 3.250.000 kr.*
Bílafrelsi rekstrarleiga 59.500 kr. á mánuði í  
                   24 mánuði. Innifalinn í leigu- 
                   greiðslum er lántökukostn.  464.768 kr. 
                                                   4 bílar á þessu tilboði. 

Tilboð. Rekstrarleiga 73.523 kr. á mánuði. Tilboð. Rekstrarleiga 59.500 kr. á mánuði. 
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal og Þorsteinn Pálsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir FRÉTTASTJÓRAR: Arndís 
Þorgeirsdóttir, Kristján Hjálmarsson, Trausti Hafliðason og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál). FULLTRÚI RITSTJÓRA: 
Páll Baldvin Baldvinsson. VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björn Ingi Hrafnsson og Óli Kr. Ármannsson. Fréttablaðið kemur út í 
103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og þéttbýlissvæðum á suðvesturhorninu. 
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í 
stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. issn 1670-3871

Nú fer 
hver að verða 

síðastur að ná sér í 
Blaðbera

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

S
jóminjasafnið í Reykjavík er ungt að árum. En því hefur 
vaxið fiskur um hrygg á stuttum tíma. Það er að þakka 
víðtækum áhuga og skilningi margra bæði í pólitík, 
atvinnurekstri og hollvinasamtökum. 

En hvað sem líður góðum skilningi býr annað og 
meira að baki þeirri myndarlegu menningarstofnun sem safnið 
er orðið. Það er einstaklingsfrumkvæði af svipuðu tagi og lengi 
hefur einkennt vöxt og viðgang í íslenskum sjávarútvegi.

Óneitanlega er það hluti af skyldum Íslendinga sem sjálf-
stæðrar þjóðar í stóru veraldarsamfélagi að leggja rækt við 
sögu sína og menningu. Ekki af því að við lifum af fornri frægð. 
Miklu fremur fyrir þá sök að sagan er það sem þjóðin stendur á 
við ný og krefjandi viðfangsefni.

Útræði við Faxaflóann var lengi vel spurning um lífsbjörg í 
samfélagi þar sem sjálfsþurftarbúskapurinn réði ríkjum. Seinna 
varð sjávarútvegurinn að lyftistöng nútíma atvinnustarfsemi 
þar sem tækni, verkaskipting og viðskipti voru lykill að fram-
förum. Það var þá sem skáldin önduðu að sér tjöruangan hafnar-
innar og skynjuðu andrúm nýrra tíma. Um höfn rísandi borgar 
var þá ort: „Hér streymir örast í æðum þér blóðið.“

Reykjavíkurhöfn var á þeirri tíð mesta framkvæmd sem 
þjóðin hafði nokkru sinni tekist á við. Hún varð miðstöð athafna 
og nýsköpunar. Dómkirkjan varð sjómannakirkja. Reisulegustu 
húsin í bæ sem vildi verða borg voru hús skipstjóranna. Höfnin 
var eins konar hnattvæðing síns tíma.

Allt heyrir þetta nú sögunni til. Gamla höfnin er varla meira en 
svipur hjá sjón sem einu sinni var. Hennar bíður það hlutverk að 
verða umgjörð eða rammi um nýtt musteri tónlistarinnar í land-
inu. Það musteri er vissulega tákn nýs tíma og stendur í eigin-
legri merkingu á þeirri undirstöðu sem gerði nýja samfélagsgerð 
að veruleika.

Mikils er um vert að halda til haga og varðveita á aðgengilegan 
hátt sýnishorn um þessa liðnu tíð. Það hefur verið að gerast í 
Sjóminjasafninu við Grandagarð af einstökum myndarskap 
og dugnaði. Á dögunum bættust safninu nýir gripir: Varðskip 
þriggja þorskastríða og fyrsta stálskipið smíðað á Íslandi.

Enginn þarf að velkjast í hafvillum með mat á því að hér hefur 
verið vel að verki staðið. Hitt vill oft gleymast að góðir hlutir og 
sjálfsagðir gerast ekki af sjálfu sér. Til þess þarf hreyfiafl.

Ærin ástæða er til að nefna nafn Sigrúnar Magnúsdóttur, for-
stöðumanns safnsins og fyrrum borgarfulltrúa, í þessu sam-
hengi. Svo augljóst er að eljusemi hennar og frumkvæði hefur 
ráðið úrslitum um öran vöxt og myndarlega sköpun safnsins. 
Trúlega er það hugsjón sem gerir einn mann að hreyfiafli um 
slíka hluti. En án þess væri þessi saga bara hálf sögð. 

Hinu er einnig ástæða til að gefa gaum að hér hafa fleiri komið 
að en sjóðir ríkisins og borgarinnar. Fyrirtæki tengd sjávar-
útvegi og siglingum hafa sýnt viðfangsefninu skilning með 
afgerandi hætti og víst er að hollvinasamtök áhugamanna eru til 
þess fallin að viðhalda áhuga og ræktun viðfangsefnisins.

Gott er til þess að vita að sú gamla tjöruangan sem varð Tómasi 
andagift á ekki að hverfa með öllu frá vitunum þó að hún sé ekki 
lengur lifandi veruleiki.

Þar sem blóðið örast streymdi:

Gömul tjöruangan
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

UMRÆÐAN 
Háskóli Íslands

Ný lög um opinbera háskóla voru sam-
þykkt í síðustu viku á lokametrum 

Alþingis. Þegar frumvarp til þeirra laga lá 
fyrir tók Stúdentaráð Háskóla Íslands það 
til umsagnar eins og hefðir kveða á um og 
gerði við það veigamiklar athugasemdir í 
ítarlegri umsögn. Stúdentaráð Kennarahá-
skóla Íslands var kollegum sínum í HÍ sam-
stíga um veikustu þætti frumvarpsins og 
gerði við það sams konar athugasemdir sem sérlega 
lutu að nýjum, utanaðkomandi meirihluta í háskóla-
ráði sem fer með æðstu ákvarðanir innan háskólans 
og það að val á rektor væri ekki lengur skylt að bera 
undir lýðræðislega kosningu háskólasamfélagsins.

Fleiri hagsmunaaðilar en Stúdentaráð komu að 
samningaborðinu og gagnrýndu nýtilbúinn meiri-
hluta háskólaráðs sem hér eftir verður í boði 
menntamálaráðherra og atvinnulífsins; háskólasam-
félagið allt og ungliðahreyfingar stjórnmálaflokka 
með Unga jafnaðarmenn í broddi fylkingar. 

Í meðferð frumvarpsins var tekið tillit til krafna 
hinna mörgu hagsmunaaðila að því leyti að fjölgað 
var í háskólaráði. Upphaflega áttu sjö manneskjur 
að sitja þar en einungis einn stúdent. Eftir 

breytingar eru í háskólaráði 11 manneskjur: 
tveir stúdentar, þrír úr starfsliði háskólans 
og sex utanaðkomandi. Stúdentaráð fagnar 
þessum breytingum en með þeim er 
vissulega myndaður „hópur háskólafólks“ 
innan ráðsins. Tíminn einn mun svo í ljós 
leiða hvort utanaðkomandi meirihluti æðsta 
ráðsins reynist sá vágestur sem margir telja. 

Framkvæmd á vali rektors verður í 
höndum háskólaráðs sem og aðrar stór-
ákvarðanir. Það gefur því augaleið að 
sjaldan hefur legið jafnmikið við að hafa 
öfluga talsmenn Stúdentaráðs þar innan-

borðs sem rökstyðja á sem snjallastan veg hvað 
kemur best við sem flesta stúdenta HÍ. 

Að lokum skal víkja að því gleðilegasta við hin 
nýsamþykktu lög sem samkvæmt góðum sið skal 
geyma þar til síðast. Með þeim er létt á annars 
þungu stjórnskipulagi fjölmenns háskóla sem gerir 
sameiningu við KHÍ mögulega. Rúsínan í pylsu-
endanum er þó að í lögunum er hvergi heimild til 
upptöku skólagjalda í opinberum háskólum. Þess 
heldur er skráningargjald bundið við 45.000 
íslenskar krónur. Og ef það gefur Stúdentaráði ekki 
ástæðu til þess að kætast þá veit ég ekki hvað. 

Höfundur er formaður Stúdentaráðs Háskóla 
Íslands.

Snjallir stúdentar mikilvægastir

BJÖRG 
MAGNÚSDÓTTIR

Árla morguns 15. apríl sam-
þykkti franska þingið ný lög og 

þótt ekki hafi verið nema tæplega 
tuttugu þingmenn vaknaðir til að 
greiða þeim atkvæði gæti ég trúað 
að þau kunni að valda tímamótum, 
enda var þarna farið inn á svið sem 
ég hygg að löggjafarvaldið hvar 
sem er í heiminum hafi látið óáreitt 
til þessa. Það sem lögin snerust um 
var nefnilega lystarstol, þetta 
undarlega fyrirbæri mannlífsins 
þegar fólk, einkum unglingsstúlk-
ur, hættir að mestu að neyta matar 
og verður tálgað og þvengmjótt, 
þangað til líf þess er í hættu. 

Lögin gengu að vísu ekki svo 
langt að banna lystarstol og leggja 
kannske við fangelsi upp á vatn og 
brauð, enda hefði verið óhægt að 
koma því við, en þau lögðu blátt 
bann við öðru, sem sagt því sem 
kallað var „hvatning til lystar-
stols“. En í því felst að „áfýsa 
einhvern til að sækjast eftir 
óhóflegri megurð með því að 
hvetja til langvarandi minnkunar á 
mataræði svo að það geti valdið 
lífshættu eða stofnað heilsunni 
beint í voða“, eins og það heitir á 
hinu blæbrigðaríka tungumáli 
laganna. Og þetta er ekkert 
gamanmál því refsingin við broti 
gegn lögum þessum hljóðar upp á 
tveggja ára fangelsisvist og sekt 
sem nemur þrjátíu þúsund evrum.

Óhófleg megurð
En nú er spurningin sú, hverja 
löggjafarvaldið hafi hér í sigtinu, 
því vitanlega er hægt að áfýsa 
menn með mörgum hætti til að 
sækjast eftir óhóflegri megurð. 
Stundum gæti nægt að raula með 
vissum tónblæ og augngotum hið 
gamla og vinsæla dægurlag „þú 
mátt fá hana, ég vil ekki sjá hana, 
því hún er alltof feit“, jafnvel án 
þess að textinn fylgi með, þar eð 
allir kunna hann, og færi þá að 
vera vandlifað í veröldinni ef slíkt 
yrði lögreglumál. Framhaldið 

gefur þó til kynna hverjir þurfa nú 
að vera á varðbergi, því einnig er 
lagt bann og sama refsing við 
„áróðri eða auglýsingum fyrir 
vörum, tækjum eða aðferðum sem 
mælt er með sem leiðum til 
óhóflegrar megurðar“, og eins og 
útleggjurum laganna ber saman 
um sýnir það að delinkventanna sé 
að leita þar sem allir delinkventar 
rotta sig saman, sem sé á netinu.

 Að undanförnu hafa alls kyns 
„megrunarsíður“ nefnilega 
sprottið upp á netinu eins og 
gorkúlur í síðsumarsrigningu. Í 
Frakklandi a.m.k. og kannske víðar 
eru þær kallaðar „pro-ana“, og er 
þar ekki aðeins rekinn áróður fyrir 
því sem löggjafinn kallar „óhóflega 
megurð“ heldur eru gefin ótal ráð 
um það hvernig eigi að ná þessu 
æskilega ástandi og ekki síst 
hvernig eigi að sleppa úr krumlun-
um á öllum þeim sem vilja neyða 
viðkomandi persónur til að safna á 
sig spiki, líkt og nornin gerði við 
Hans og Grétu. Svo er að sjá að 
ungar stúlkur ánetjist þessum 
boðskap í stórum stíl, eins og þær 
gangi í sértrúarflokk; samkvæmt 
frönskum blöðum ganga þær með 
rautt armband til merkis um að nú 
séu þær komnar í „hreyfinguna“. 
Þær gera það jafnvel þótt þær séu 
hræddar við að vekja þannig á sér 
athygli og vera þá dregnar inn á 
einhverja fitunardeild á sjúkra-
húsi, enda var haft eftir einni 
þeirra að armbandið væri ekki 

aðeins til að félagar í hreyfingunni 
geti þekkst innbyrðis heldur líka, 
og kannske fyrst og fremst, til að 
áminna stúlkuna ef hún skyldi vera 
á leiðinni að falla fyrir einhverjum 
sætindum.

Hvað er rétt holdafar? 
Ýmsir hafa þó haft í frammi 
efasemdir um þessi nýju lög, þeim 
finnst að þarna sé farið inn á 
nokkuð hæpnar brautir, enda sé 
lystarstol fyrst og fremst andlegur 
sjúkdómur sem heyri naumast 
undir löggjafarvaldið sem slíkur. 
En þingmaðurinn sem var á bak 
við lagasetninguna, Roselyne 
Bachelot, er á öðru máli, eins og 
haft var eftir henni í blaðinu 
„Libération“: „Að gefa stúlkum ráð 
um það hvernig þær eigi að ljúga 
að læknum, benda þeim á fæðu 
sem auðvelt sé að kasta upp, hvetja 
þær til meinlæta eftir að hafa 
innbyrt mat, það heyrir ekki undir 
málfrelsi. Við verðum að geta 
lögsótt og dæmt þá sem fela sig á 
þessum síðum.“

Geðlæknir einn og sérfræðingur 
í meðferð lystarstols var á nokkuð 
svipuðum nótum, þótt það væri 
ekki alveg á sömu forsendum: „það 
þarf að setja þessum stúlkum alveg 
ákveðin og helst nokkuð ströng tak-
mörk“, sagði hann, „þær fara svo 
fljótt út af sporinu.“ Og hann vildi 
líka taka sumar fyrirsætur á 
beinið.

Þessu myndu kannske sumir 
vera sammála. En þó er eftir eitt 
vandamál sem löggjafarvaldið 
virðist alveg hafa leitt hjá sér: 
hvað er „óhófleg megurð“ og hvað 
er þarafleiðandi rétt holdafar? Á 
því hafa menn haft ýmiskonar álit; 
t.d. hafði hinn mikli málari Rubens 
sína eigin skoðun eins og glögglega 
má sjá í málverkum hans. Ef farið 
væri eftir henni verður að segja að 
lögin ganga alls ekki nógu langt, 
það þyrfti að fyrirskipa lágmarksát 
og setja upp reglur um lögmáltíð.

Ólöglegt holdafar 

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Löggjafinn og lystarstol

Nýir tímar 
Þótt eldsneytisverð hafi sýnt fram 
á að það sé fullfært um að hækka 
snarplega hjálparlaust hefur starfs-
hópur á vegum Árna Mathiesen 
fjármálaráðherra lagt til að sérstakur 
kolefnisskattur verði lagður á bensín 
og dísilolíu, til að draga úr notkun á 
jarðefnaeldsneyti. Sjálfstæðisflokkur-
inn hefur hingað til verið málsvari 
lágra skatta og einstaklingsfrelsis; 
ríkið eigi ekki að seilast í vasa 
almennings eða skerða val-
frelsi fólks með íþyngjandi 
kvöðum. Umhverfissjónar-
mið hafa aftur á móti ekki 
þótt fyrirferðarmikil 
í flokknum. Tillögur 
starfshópsins eru því 
ef til vill tákn um 
breytta tíma.

Berskjölduð
Jón Bjarnason, þingmaður VG, setur 
drápið á ísbirninum norður í Skaga-
firði í gær í forvitnilegt samhengi: 
Meðan 1,5 milljörðum króna er varið 
í hermálastofnun og til að halda 
uppi frönskum orrustuþotum er 
engin áætlun til um hvernig verjast 
eigi ísbjörnum á Íslandi. Og þó eru 
ísbirnir tíðari gestir hér á landi en 
árásarherir og hryðjuverka-
menn. 

Mistök
Ólafur F. Magnússon borgar-
stjóri sagði í samtali við Vísi í 

gær að mögulega 
hefði meiri-
hluti 

Sjálfstæðis flokks og F-lista hlotið 
betra umtal hefðu flokkarnir sleppt 
því að gera málefnasamning í janúar 
síðastliðnum. Þegar meirihlutinn var 
myndaður voru Ólafur og Vilhjálmur 
Þ. Vilhjálmsson, oddviti Sjálfstæðis-
flokksins, óþreytandi við að minna á 
mikilvægi hins hraðsoðna málefna-
samnings; hann væri hreinlega frum-
forsenda hins nýja meirihluta – án 

hans gæti meirihluti ekki starfað. 
Nú er þessi sami samningur orð-
inn að mistökum. Borgarfulltrú-
ar Sjálfstæðisflokksins hljóta að 

svitna í hvert sinn sem Ólafur F. 
Magnússon borgarstjóri bregður 
út af venjunni og lætur orðin tala 

í staðinn fyrir verkin. 
bergsteinn@frettabladid.is
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Litlar stúlkur eiga sér oft stóra drauma og 
Elísabet Kristjánsdóttir er þar engin undan-
tekning.

Elísabet er sjö ára dugnaðarforkur sem vílar ekki 
fyrir sér að taka á móti lömbum og nýtur sín einna 
best í náttúrunni. „Ég er búin að fara í sauðburð og 
ég tók lamb úr kind. Mér finnst það samt ekkert sér-
staklega merkilegt af því það eru svo margir bændur 
sem taka lamb úr kind,“ útskýrir Elísabet hógvær 
og bætir við að sumum krökkum finnist þetta ógeðs-
legt en þegar maður byrji á þessu sé þetta eðli legasti 
hlutur í heimi. „Hundarnir eru líka skemmtilegir og 
svo er gaman að leika sér í heyi. Ég stekk oft ofan í 
heyhrúgu og það er ótrúlega gaman,“ segir Elísabet 
með stjörnur í augum og heldur áfram að lýsa því 
sem henni þykir gaman að gera. 

„Mér finnst skemmtilegast að fara í sumarbúðir, 
sund, útilegur og til útlanda,“ segir Elísabet en hún 
ætlar til Spánar með fjölskyldunni í sumar.

„Ég hef farið í sumarbúðir á Ástjörn og þar er 
mikið fjör. Mér finnst mjög gaman að veiða síli og 
fara á bát en ég þarf að eignast betri háf því minn 
er allt of stór,“ útskýrir Elísabet sposk á svip og 
bætir við: „Síðan hef ég mikinn áhuga á indíánum. 
Þeir eru aldrei inni, búa í tjöldum og þeir mega 
ráða hvað þeir gera, stökkva í ána, borða ávexti af 
trjánum og svoleiðis.“ Ef Elísabet ætti að velja sér 
indíánanafn þá myndi hún gjarnan vilja heita 
Pocahontas. 

Elísabetu langar að verða leikari og bóndi þegar 
hún verður stór. „Mig langar mjög mikið að flytja í 
sveit. Mig langar ekki að búa í Reykjavík heldur 
bara á Akureyri eða í sveit,“ segir Elísabet en hún á 
mikið af skyldfólki fyrir norðan. Draumadagur 
Elísabetar væri svo sannarlega viðburðaríkur. „Ég 
myndi byrja á að kaupa mér ís í Brynju á Akureyri 
og svo myndi ég fara út í sveit eða gista í indíána-
tjaldi á Akureyri og fara í rússíbana,“ segir hún 
kímin. 

 hrefna@frettabladid.is

Indíáni á Akureyri
Elísabet hefur mikinn áhuga á indíánum og langar að verða leikari og bóndi þegar hún verður stór. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SPARA TÍMA
Golfbílar eru hentug lausn 
fyrir þá sem stunda golf og 
vilja komast sem hraðast 
yfir völlinn. Svo eru þeir 
líka bara flottir.
GOLF 6

ÖRUGG Í VATNINU
Kristrún Gústafsdóttir 
sundkennari hjá 
Sundfélaginu Ægi 
verður með tveggja 
vikna sundnámskeið 
fyrir börn frá fimm ára 
í Breiðholtslaug í sumar. 
BÖRN 7

Fegurðin býr í felgunum...

K ó p a v o g u r,  S m i ð j u v e g i  6 8 - 7 0,  s í m i   5 4 4  5 0 0 0
N j a r ð v í k ,  F it jabraut 12, sími 421 1399 
S e l f o s s,  Gagnhe ið i  2 ,  s ími  482  2722 
Varah lu tavers lun  B jö rns  He l lu ,  Lyngás  5 ,  s ími  487  5995SÓLNING

Verð frá 12.899*
Sólning býður eitt landsins mesta úrval af ál og krómfelgum

*pr. stk. 15 x 6,5 gatadeiling 4 x 100. 
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[ ]Skottið er geymslustaður bílsins. Gott er að hafa alltaf 
ákveðna hluti í skottinu eins og sjúkrakassa, hreinsidót fyrir 
bílinn, reipi og startkapla.

Alls hafa níu milljónir Ford 
Mustang-bifreiða verið seldar 
í heiminum. Það var bóndi í 
Bandaríkjunum sem eignaðist 
Mustang númer níu milljónir. 

Ford Mustang hefur nú verið 
framleiddur í fjörutíu og fjögur 
ár. Fyrsta árið seldust 419 þúsund 
eintök og ári seinna var talan 
komin upp í milljón. Á þessum 

tíma var þetta sölumet frá upphafi 
bílasölu í heiminum. 

Fritz Wilke, hönnuður Mustang, 
er mjög ánægður með að níu millj-
ónasti Mustanginn sé kominn á 
göturnar. Mikil vinna hafi verið 
lögð í bílana sem geri Mustanginn 
að því stöðutákni sem hann sé í 
dag. 

Bóndinn sem eignaðist þetta 
tímamótaeintak var ánægður og 
sagði að dóttir hans hefði vakið 
áhuga hans á Ford Mustang. - mmr

Nýjungar á      
bílamarkaði
BRIMBORG KYNNIR NÚ TVÆR 
NÝJAR OG ÁHUGAVERÐAR NÝJ-
UNGAR Á BÍLAMARKAÐI. UM ER 
AÐ RÆÐA BENSÍNVERÐVERND OG 
BÍLAFRELSI MEÐ SVEIGJANLEGRI 
SKILMÁLUM. 

Með bensínverðvernd fá viðskipta-
vinir bensínlítrann á aðeins 99 krón-
ur í tólf mánuði og með bílafrelsi 
eru rekstrarleigutökur með sveigj-
anlegum leiguskilmálum en áður 
hefur sést. 

Bensínverðvernd gefur eigendum 
nýrra bíla hjá Brimborg það tækifæri 
að kaupa bensínlítrann á aðeins 
99 krónur. Viðskiptavinir fá ÓB 
bensínlykil með úttektarheimild fyrir 
1.500 lítrum á 99 krónur. Bensín-
verðverndin gildir í tólf mánuði frá 
kaupum á bílnum. Bensínverð-
verndin gildir fyrir kaup á öllum 
gerðum nýrra bíla hjá Brimborg og 
með völdum tilboðum. 

Bílafrelsi 12-24 svokallað er nýj-
ung í rekstrarleigu bíla hér á landi. 
Leiguskilmálar eru sveiganlegri en 
áður hefur sést á bílamarkaði eða 
24 mánuðir í stað 36 eins og venjan 
er.

Jafnframt stendur rekstrarleigu-
taka til boða að stytta leigutímann 
niður í tólf mánuði, án þess að 
greiða aukakostnað. Í hefðbundinni 
rekstrarleigu getur sá kostnaður 
verið talsverður, eigi rekstrarleigu-
takinn þess á annað borð kost að 
segja upp leigunni. Valdir bílar frá 
Ford, Citroën, Mazda og Volvo eru 
nú fáanlegir með bílafrelsi og einnig 
bensínverðvernd. Áhugasamir eru 
hvattir til að kíkja við hjá Brimborg.
 - mmr

Mikið úrval 
atvinnubíla
NÝR CITROËN BERLINGO ER 
KOMIN Á MARKAÐ OG MEÐ KOMU 
HANS BÝÐUR CITROËN UPP Á 
MESTA ÚRVAL SENDIBÍLA FYRIR 
ATVINNUBÍLSTJÓRA FRÁ UPPHAFI. 

Mikið hefur verið lagt í hönnun nýja 
Citroën-bílsins og mætir hann mis-
munandi þörfum kaupenda sinna. 
Citroën-bílarnir eru sterkir á mörk-
uðum í Evrópu og í hverri viku er 
einn af hverjum fimm seldum at-
vinnubílum frá Citroën. 

Alltaf hefur Citroën hannað at-
vinnubíla fyrir krefjandi aðstæður. 
Hin nýja lína minni sendibíla svar-
ar því  kröfum kaupenda Citroën 
um hleðslugetu og flutningsrými og 
möguleikar Citroën-sendibíla eru 
fjölbreyttir. 

Mikið er lagt upp úr öryggi 
ökumanna, farþega og farmsins 
sem fluttur er í bílunum. Í öllum 
sendibílum frá Citroën eru krókar 
til þess að festa niður farm bílsins. 
Einnig er hægt að fá þjófavarnar-
kerfi í bílana sem minnkar líkur á 
þjófnaði farmsins. Citroën ætlar að 
taka þátt í þeirri aukningu sem er 
í umhverfisvernd með því að nota 
vélar sem losa minna af CO2 út í 
andrúmsloftið. Í Citroën-sendibíla 
eru HDi-vélar fáanlegar með tvinn-
blöndu, þ.e. eldsneytisblöndu sem 
keyrir að hluta til á 30% umhverfis-
vænu dísileldsneyti. Með þessari 
tækni má minnka útblástur CO2 og 
stuðla að umhverfisvænni orku. 
 - mmr

Níu milljónir 
Mustang-bíla seldar

Ford Mustang hefur verið framleiddur í 44 ár og seldur í milljónum eintaka. Bíllinn 
þykir vera stöðutákn.

Bremsuhlutir
í alla jeppa
og pickupa

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík

Sími: 517 5000

Diskar
Klossar
Dælur
Borðar

Ísetningarþjónusta
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KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
og hlutir
til kerru-
smíða

og hlutir
til kerru-
smíða

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

smur- bón og dekkjaþjónusta
sætúni 4  •  sími 562 6066

sumardekk
heilsársdekk
olís smurstöð
bón og þvottur

hjólbarðaþjónusta
rafgeymaþjónusta
bremsuklossar
allt á einum stað

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla

Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!

Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636
www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

GERUM VIÐ ALLAR TEGUNDIR BÍLA
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Þeir sem leggja leið sína til Berlínar eru margir 
forvitnir um kaldastríðsárin og hið einangraða 
líf í Austur-Þýskalandi. Á DDR-safninu er hægt 
að fá nokkuð raunsanna mynd af ástandinu sem 
þar ríkti.

Á DDR-safninu, sem er við Karl-Liebknecht-Strasse 
á bak við dómkirkjuna í Berlín, er hægt að fá nasa-
sjón af þeim tíma þegar kommúnistar voru við völd í 
Austur-Þýskalandi. Þar er hægt að fræðast um 
lifnaðar hætti Austur-Þjóðverja áður en múrinn á 
milli austurs og vesturs féll árið 1989, en þeir voru 
töluvert frábrugðnir lifnaðarháttum Þjóðverja í 
vestur hlutanum. 

Safnið er að mestu leyti gagnvirkt og er ætlast til 
þess að gestir handleiki safngripi á borð við ritvélar, 
gamla sjónvarpsskerma og aðra muni.

Í grámóskulegu safninu, sem er tilnefnt sem eitt af 
söfnum ársins í Evrópu árið 2008, má meðal annars 
sjá eftirlíkingar af varðturni og Berlínarmúrnum 
ógurlega. Þá gefur að líta klassískt austur-þýskt eld-

hús í eggjarauðgulum og brúnum lit og dæmigerða 
sjónvarpsstofu þar sem hægt er að setjast niður og 
horfa á gamla þætti úr austur-þýska sjónvarpinu. 

Í safninu má einnig finna Ampelmanninn svokall-
aða, götuljósakarl sem notaður var í Austur-Þýska-
landi. Sá ber barðastóran hatt á höfði og baðar út 
höndum þegar hann bregður sér í rauða búninginn. 
Mörgum þykir mikið til karlsins koma og lengi stóð 
styr um hann þar sem hann átti alfarið að víkja fyrir 
vestræna karlinum, sem flestir kannast við. Að end-
ingu var þó ákveðið að hlífa Ampelmann á ákveðnum 
gatnamótum í Berlín og þar má sjá hann enn í dag.

Eitt vinsælasta tækið á DDR-safninu er Trabant-
hermir. Hann líkir eftir gömlu Trabant-bifreiðunum 
sem voru eitt af helstu kennimerkjum Austur-Þýska-
lands. Þeir sem vilja kynnast bifreiðinni frægu enn 
betur geta farið í Trabant-safarí um Berlín en það er 
að finna á horni Wilhelmstrasse og Zimmerstrasse, 
nærri Checkpoint Charlie. Þá er ekið um borgina í 26 
hestafla tvígengisbifreið og jafnvel lagt upp í ferð 
með Trabant-bílalestinni. Þeir sem vilja geta tekið 
einfalt Trabant-ökupróf. vera@frettabladid.is

Kaldastríðsárin beint í æð

Þeir sem vilja kynnast Trabant-bifreiðinni, sem er eitt af 
kennimerkjum Austur-Þýskalands, af eigin raun geta farið í 
Trabant-safarí um Berlín.

Hér má sjá dæmigerða austur-þýska sjónvarpsstofu. Gestum 
DDR-safnsins er velkomið að tylla sér í sófann og horfa á 
gamla þætti úr austur-þýska sjónvarpinu.

Kaupmannahöfn er mörgum sem önnur heimaborg. Það er nota-
legt að heimsækja stórborg sem maður þekkir út og inn. Þá fer lítil orka í 
að rata og finna út hvað er skemmtilegt að skoða.

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum. 

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk.  S.0045 3297 5530.  GSM. 0045 2848 8905

Hoppaðu upp í næstu rútu Kynnisferða og skelltu þér 

í ógleymanlega ævintýraferð í Þórsmörk. Upplýsingar um 

brottfararstaði og tíma má finna á www.re.is. Á vegum 

Kynnisferða eru áætlunar- og hópferðir í Þórsmörk. 

Auk þess bjóða Kynnisferðir upp á leiðsögn, gistingu, 

léttar veitingar og veisluþjónustu. Skildu bílinn eftir 

og komdu með okkur í Þórsmörk.

Þórsmörk er ein af fegurstu náttúruperlum 
Íslands umlukin fjöllum, jöklum og jökulám. 
Skógi vaxið landsvæðið býður upp á 
einstaka veðursæld.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR!
SKEMMTILEGAR SUMARFERÐIR Í ÞÓRSMÖRK

BSÍ / 101 Reykjavík  / Sími 562-1011  / main@re.is  / www.re.is

Ferðir daglega 15/6-14/9
Hópferðir eftir pöntunum

Frábær gistiaðstaða og þjónusta í Húsadal í Þórsmörk.

Ferðir fyrir Íslendinga 
í einstaka náttúruparadís

SUMARFERÐIR 
Í ÞÓRSMÖRK

„Ég sá það fyrst á visir.is“
 24 mörk skoruð í fyrstu umferð Landsbankadeildarinnar

...ég sá það á visir.issir.is



[ ]Veiðiferðirnar eru ekki skemmtilegar ef útbúnaðurinn er ekki í 
lagi. Réttur fatnaður er jafn nauðsynlegur og réttu veiðigræjurnar.

Ragnheiður Erla Rósarsdóttir 
hefur stundað veiði frá unga 
aldri en hún segir ýmislegt 
hafa breyst frá því hún byrjaði 
að sveifla stöng.

„Ég veiddi mikið með pabba 
mínum, Rósari Vigfúsi Eggerts-
syni, þegar ég var lítil stelpa. Síðan 
kom smá hlé á unglingsárunum en 
þegar ég kynntist manninum 
mínum, sem er líka veiðiáhuga-
maður, vaknaði áhuginn á ný. Síðan 
höfum við ræktað áhugamálið 
saman og förum í veiði allt að sjö 
sinnum á sumri,“ segir Ragnheiður 
Erla Rósarsdóttir, efnafræðikenn-
ari í Kvennaskólanum. 

Hún hefur farið í laxveiði mjög 
víða en þó aðallega veitt í Selá og 
Langá þar sem fjölskylda Gústafs 
Vífilssonar, eiginmanns hennar, á 
land á báðum stöðum. „Hin síðari 
ár hef ég líka töluvert farið í urriða 
í Laxá í Þing og sjóbirting í Tungu-
fljóti.“ 

En hvað er það sem er svona 
heillandi við veiðina? „Það er 
umfram allt félagsskapurinn og að 
vera úti í náttúrunni fjarri skar-
kala borgarinnar.“

Ragnheiður, sem á fjögur börn á 
aldrinum tíu til nítján ára, hefur 
tekið þau öll með í veiðina og segir 
að í hennar tilfelli sé um fjölskyldu-
sport að ræða. „Þetta hefur þó 
mikið verið að breytast og hef ég 
sagt við börnin mín undanfarin ár 

að þau séu að upplifa algeran lúxus 
sem komi ekki til með að endast. 
Áður fyrr var ekkert mál að taka 
börnin með og vera margir um eina 
stöng. Börnin okkar nutu góðs af 
því en í dag fer fólk ekki með sex 
ára barn sem er rétt farið að sveifla 
stöng í á sem kostar tugi eða hundr-
uð þúsunda dagurinn,“ segir Ragn-
heiður.

Hún segist ávallt draga eitthvað 
af aflanum að landi en stórum hluta 
hans er yfirleitt sleppt. „Mér finnst 
nauðsynlegt að hafa eitthvað með í 
soðið enda er ég alin upp við það. 
Við verkum aflann strax að veiðinni 
lokinni, setjum í flök og frystum. 
Það er svo ekki amalegt að geta 
dregið villtan lax upp úr frystikist-
unni á tyllidögum.“ vera@frettabladid.is

Ragnheiður Erla Rósarsdóttir, ásamt dóttur sinni Katrínu Heru, við veiðar í Selá í Vopnafirði.

Hefur veitt frá unga aldri

Stangveiðifélag Reykjavíkur   |   www.svfr.is

Veiðileyfi
um land allt

HVAR VILTU VEIÐA?
HVAÐ VILTU VEIÐA?
HVENÆR VILTU VEIÐA?

Byrjaðu veiðiferðina á heimasíðunni okkar! 
Þú færð upplýsingar um veiðisvæði um land allt, 
lest nýjustu veiðifréttirnar og gengur frá kaupum 
á veiðileyfum á vefnum okkar, www.svfr.is 

Smelltu þér í veiði.

LAXÁ Á REFASVEIT
Það var að losna holl 21.-23. júlí

Eigum laust:   2 holl í júlí · 1 holl í ágúst · 4 holl í september
Upplýsingar veitir Stefán í síma 898-3440

Auglýsingasími

– Mest lesið

Nýtt! Gras.is beint á skjáborðið þitt!
Gras.is hefur  sett upp vefþjónustu (Gagdet) sem tengir þig beint 

við fréttirnar, án þess að þurfa opna vafrann þinn!
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Smiðirnir í kaffi

Sængurfötin eru best tandurhrein. Það er fátt notalegra en 
að skríða upp í þegar búið er að skipta á öllum rúmfötunum, 
hjúfra sig í brakandi hreina sæng og finna þvottaefnisilminn.

Flöt þök eru vinsæl í dag og 
með ódýrari þakútfærslum 
sem fást.

Flöt þök eru vinsæl á nýbygging-
um, þau minnka bæði rúmmál hús-
anna og kostnað þeirra. Jón Ingi 
Sigurðsson, eigandi fyrirtækisins 
Fagþaks ehf., sem sérhæfir sig í 
flötum þökum, bendir á að oft eru 
kvaðir í hverfunum um að húsin 
megi ekki vera of há og því eru 
flöt þök góð lausn. „Margir vilja 
frekar fá lofthæðina inn í húsið 
frekar en að taka af hæðinni til að 
byggja ris,“ útskýrir Jón Ingi.

Ýmsar útfærslur eru til á flöt-
um þökum en undirstaða þeirra er 
öll sú sama. Dúkurinn sem notað-
ur er á flöt þök er sundlaugadúkur. 
„Ef þakið er rétt unnið er það 
hugsað sem sundlaug,“ útskýrir 
Jón Ingi. „Á veturna fyllast þökin 
af snjó og bleytu og þá drena flötu 
þökin sig ekki eins og önnur þök. 
Þá er mikilvægt að þau þoli að 
fyllast af vatni.“ 

Malarþök eru vinsæl en þá er 
sjávarmöl notuð til að halda þak-
dúknum niðri. Grjótið er ekki 
hugsað sem punt heldur festan 
fyrir þakið. Jón Ingi bendir á að 
hægt er að létta þakið með því að 
sleppa mölinni en þá er dúkurinn 
negldur niður eftir kúnstarinnar 
reglum. „Við sníðum okkar þjón-
ustu utan um hvert þak fyrir sig 
og óskir íbúa. Sumir vilja tyrft 
þök, aðrir vilja fá þau hellulögð en 
við hugsum þökin alltaf sem sund-
laugar og vinnum svo ofan á það.“

Fagþak sérhæfir sig í gerð 
nýrra þaka en vinnur einnig við að 
endurnýja eldri þök og svalir svo 
eitthvað sé nefnt. Mest er malar-
útfærslan notuð í nýbyggingar, en 
torf er einnig vinsælt. Fagþak 
býður upp á alla þá þjónustu og 
það efni sem fylgir þökunum.

Ef flötu þökin eru farin að leka 
er oft óþarfi að skipta um allan 
dúkinn. Oft er nóg að setja bót þar 
sem lekinn er og samkvæmt Jóni 
Inga þá er það lítið mál. Hann 
bendir á að mikilvægt sé að fylgj-
ast reglulega með ástandi þakanna 
og passa niðurföll. Hann mælir 
með að fólk láti yfirfara hjá sér 
þakið á tíu ára fresti.

klara@frettabladid.is

Grjót og gras á þakinu

Malarþök eru ódýrasta útfærslan á 
flötum þökum. Sjávarmölin heldur 
þakdúknum niðri.

Jón Ingi Sigurðsson stofnaði Fagþak ehf. árið 2005. Að sögn hans hafa torfþök lengi 
verið vinsæl. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HVERJU BREYTTIRÐU SÍÐAST?

Brynja Hjálmtýsdóttir, ráðgjafi hjá Auði Capital, stendur í 
framkvæmdum heima hjá sér þrátt fyrir skjálfta.

„Ég er að byggja við húsið mitt, bæta við svefnherbergi með baði og 
stækka bílskúrinn,“ segir Brynja um nýjustu breytingarnar heima hjá 
sér. Hún býr á Selfossi en segir skjálftann ekki hafa sett framkvæmd-
irnar úr skorðum.

„Nei, þetta seinkaði ekki framkvæmdum. Það sannaðist bara að 
verkfræðingurinn sem teiknaði burðarvirkið í nýbygginguna er 
virkilega að vinna fyrir kaupinu sínu því það haggaðist ekki neitt,“ segir 
Brynja og hlær. „Svo vildi svo vel til að smiðirnir voru í kaffi þegar 
skjálftinn gekk yfir en þeir voru annars að vinna í þakinu og hefðu 
getað verið staddir uppi á vinnupallinum. Ég veit ekki hvernig þá hefði 
farið og er voða fegin að þeir voru bara í miðjum kaffitíma,“ bætir hún 
við. 

Brynja segir heimili sitt hafa sloppið vel en hún hefur verið að taka 
það í gegn í áföngum og tók nýlega þvottahúsið í gegn. Einnig á Brynja 
hús í sveit í Ölfusinu og þar urðu breytingar sem hún óskaði ekki eftir. 

„Við vorum að laga stétt fyrir framan húsið helgina fyrir skjálftann. 
Þegar ég kíkti á hana á laugardaginn hafði hún súnkað niður frá tíu 
senti metrum niður í fimmtíu sentimetra. Það var óumbeðin breyting.“ - rat

Brynja Hjálmtýsdóttir í 
nýbyggingunni. 
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Golfbílar njóta æ meiri vinsælda hér 
á landi. 

Mikið úrval er til af þessum skemmtilegu 
tækjum sem bruna um golfbrautir lands-
ins og spara kylfingum sporin á vellinum. 

Golfbílar hafa af mörgum frekar 
verið taldir fyrir eldri golfáhugamenn 
en það viðhorf er að breytast, enda 
hefur áhugi á íþróttinni aukist til 
muna og golfvellirnir því oft þétt-
skipaðir. Með fleira fólk á golfvöll-
unum getur verið gott að flýta fyrir 
sér og ferðast um á golfbíl sem flytur 
iðkendur hratt og örugglega á milli hola.
 mikael@frettabladid.is

Sporin spöruð

Golf er gríðarlega vinsæl íþrótt. Eins og með svo 
margar aðrar íþróttir skiptir miklu máli að vera rétt 
búinn þegar farið er af stað á golfvöllinn. Réttur 
útbúnaður gerir leikinn enn skemmtilegri.

Ezgo-golfbílarnir 
  eru tveggja sæta 
rafmagnsgolfbílar 
sem eru afar léttir. 
Þyngd bílsins er því 
góð fyrir golfvellina 
sjálfa. Ezgo-golf-
bíllinn er lítill og 
og auðveldur í 
akstri og fæst hjá 
MHG verslun. 
Hægt er að fá 
frekari upplýs-
ingar á www.
mhg.is.

Borgartúni 23 · 105 Reykjavík · Sími: 512 7575 - www.heimur.is

Útivistarsumar

Enn betra golf og Hálendishandbókin saman á

kr. 3.990,- m/vsk

Kauptu
tvær í pakka!

SÖLUSTAÐIR:

Enn betra golf 3

Enn betra golf
Eftir

Arnar Má Ólafssonlandsliðsþjálfara ogÚlfar Jónsson
margfaldan

Íslandsmeistaraog golfkennara

Eftir Arnar Má Ólafssonlandsliðsþjálfara ogÚlfar Jónssonmargfaldan Íslandsmeistara

GOLF
ENN BETRA
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Golf.umbrot.indd   3
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Verð kr. 3.490,- m/vsk

Verð kr. 1.490,- m/vsk

Hér má sjá Precedent-golfbílinn frá 
Club Car. Hann er til bæði með og 
án Curtis-húss og fæst hjá Erninum.

Íslandsmót 35 ára og eldri 
fer fram dagana 25. til 28. 
júní á Kiðjabergsvelli í 
Grímsnesi. 

Þeir sem vilja skrá sig á 
Íslandsmót 35 ára og eldri geta 
gert það á slóðinni www.golf.is, 
en það fer fram dagana  25. til 
28. júní á Kiðjabergsvelli.

Keppt verður í flokki karla 
og kvenna 35 ára og eldri og er 
leikfyrirkomulagið höggleikur. 
Holurnar eru 54 og verða leikn-
ar á fjórum dögum.

Mótið hefur verið vinsælt 
síðustu ár og á síðasta ári þegar 
það fór fram á Selsvelli á Flúð-
um komust færri að en vildu.

Skráning hefst á sunnudag-
inn og lýkur 20. júní og verður 
keppendum þá skipt upp í for-
gjafarflokka. Mótsgjald er átta 
þúsund krónur.

Íslandsmót 
eldri kylfinga

Íslandsmót 35 ára og eldri er venju-
lega vel sótt
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FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

www.tækni.is

Umsóknarfrestur er til 11. júní

Hátækninám
Raftækniskólinn

Raftækniskólinn er hluti af Tækniskólanum, skóla atvinnulífsins. 
Tækniskólinn er nýr framsækinn framhaldsskóli, sem byggir á 
traustum grunni Fjöltækniskóla Íslands og Iðnskólans í Reykjavík.

Nám sem býður nemendum frábæra aðstöðu, góða kennslu og 
spennandi verkefni.

• Grunnnám rafiðna

• Rafeindavirkjun

• Rafvirkjun

• Rafvélavirkjun

• Stúdentspróf

• Hraðdeild

Grunnnám sem er 80 einingar er forsenda fyrir námi til sveinsprófs.
Hraðdeild í grunnnámi rafiðna er fyrir nema sem hafa stúdentspróf.
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Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
mun setja upp Fab Lab-smiðju 
í Vestmannaeyjum í sumar, 
en þar munu ungir sem aldnir 
fá tækifæri til að þjálfa sköp-
unargleðina og hrinda hug-
myndum sínum í framkvæmd 
með því að hanna, móta og 
framleiða hluti með aðstoð 
stafrænnar tækni. 

„Fab Lab er stafræn smiðja með 
tækjum og tólum til að búa til nán-
ast hvað sem er, en markmið verk-
efnisins er að kynna fólk fyrir 
stafrænni framleiðslutækni, auka 
þekkingu á persónumiðaðri fram-
leiðslu, efla nýsköpun á Íslandi og 
veita almenningi aðgang að full-
komnustu tækni sem nota má í iðn-
aði,“ segir Frosti Gíslason, verk-
efnisstjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands, sem ásamt Smára McCart-
hy fór af stað með undirbúning að 
verkefninu í samstarfi við Vest-
mannaeyjabæ og Nýsköpunarmið-
stöð Íslands, en smiðjan er hluti af 
mótvægisaðgerðum ríkisstjórnar-
innar vegna aflasamdráttar.

„Stafræn framleiðslutækni er 
framleiðsluaðferð þar sem tölva 
er notuð til að hanna nánast hvaða 
hlut sem er og stýra fullkomnum 
tæknibúnaði til að framleiða hlut-
inn til enda. Þannig verða hug-
myndir og draumar fólks að veru-
leika í Fab Lab, því í slíkum smiðj-
um er fundinn farvegur fyrir flest 
það veraldlega sem manneskjan 
þráir; þar sem hún getur teiknað, 
hannað, útfært og framleitt alla þá 
hluti sem hana dreymir um að eiga 
en hún finnur hvergi,“ segir Frosti 
um þá framúrstefnulegu hugmynd 
sem upphafsmaður Fab Lab, Neil 
Gershenfeld við MIT-tækniháskól-

ann í Boston, kallar persónumiðaða 
framleiðslu.

„Persónumiðuð framleiðsla 
þýðir að einstaklingurinn fram-
leiðir sína eigin hönnun í tak-
mörkuðu upplagi, og kannski að-
eins fyrir sjálfan sig. Hann getur 
einnig deilt henni með öðru fólki 
á hnettinum, á eins konar upp-
skriftavef hugmynda, þar sem 
fólk getur miðlað áfram upplýsing-
um um hvernig hægt er að búa til 
alla skapaða hluti. Um allan heim 
eru nú þegar 35 Fab Lab-smiðjur, 
í stórborgum sem og afskekktum 
landsvæðum. Hvarvetna hafa þær 
stóraukið margfeldnis- og nýsköp-
unaráhrif í samfélaginu, og sums 
staðar eru smiðjurnar settar upp 
með þróunar aðstoð. Markmiðið er 

alltaf það sama; að hjálpa fólki að 
hjálpa sér sjálft í hvers kyns sköp-
un og með bestu fáanlegu tækni 
sem notuð er í stórum iðnaði, hvort 
sem það er laser-skurðtæki, fræsi-
vélar, rafeindatæki eða annað, en 
á miklu minni skala,“ segir Frosti 
um undrið Fab Lab, sem forspáir 
segja að þjóna muni þörfum allra 
heimila eftir aðeins tuttugu ár.

„Segjum að mig langi í stól 
sem ég hanna sjálfur og fram-
leiði að fullu í Fab Lab. Einhverj-
um á Spáni þykir hann flottur og 
vill smíða annan eins handa sjálf-
um sér, en bætir við lesljósi í stól-
bakið. Þá útfærslu tekur svo hug-
myndaríkur Afríkubúi fegins 
hendi, bætir um betur og hannar á 
stólinn lesborð. Þannig hefur þekk-

ingu og hugmynd verið deilt á milli 
manna og útkoman er stórkostleg-
ur hlutur með hjálp hugbúnaðar 
sem er öllum frjáls og aðgengileg-
ur,“ segir Frosti og ítrekar að hug-
myndaflugið sé það eina sem raun-
verulega vanti í Fab Lab-smiðjuna 
svo hún njóti sín sem best.

„Með Fab Lab viljum við auka 
tæknilæsi almennings og kenna 
fólki að nota tæknina. Við viljum 
að næstu kynslóðir muni alast upp 
við stafrænar framleiðsluaðferð-
ir og að þeim þyki jafn eðlilegt að 
nota Fab Lab-smiðju í framtíðinni 
og að nota farsíma nú. Framtíðin er 
byrjuð og ekki eftir neinu að bíða. 
Við þurfum að opna okkur fyrir 
öllum hennar undrum með því að 
taka virkan þátt frá byrjun.“ - þlg

Framtíðin er byrjuð

Frosti Gíslason, verkefnisstjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, í dulúðlegri þoku utan í fjöllum Heimaeyjar, en enn dularfyllri eru 
ævintýri Fab Lab-smiðjunnar sem senn tekur til starfa í Vestmannaeyjum. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR PÉTUR FRIÐRIKSSON

Með sameiningu Fjöltækni-
skóla Íslands og Iðnskólans í 
Reykjavík verður til Tækniskóli 
Íslands – skóli atvinnulífsins. 
Sameiningin hefur í för með 
sér ýmsar nýjungar og aukið 
námsframboð.

„Stóra breytingin er að við erum 
að brjóta skólana niður í ell-
efu sjálfstæða undirskóla og það 
mun hafa heilmikil áhrif á náms-
framboðið. Skólastjórar viðkom-
andi skóla fá mikið frjálsræði í 
að ákveða námsframboð og hvaða 
stefnu þeir vilja taka,“ útskýrir 
Baldur Gíslason, annar tveggja 
skólameistara Tækniskólans, sem 
er í senn framhaldsskóli og eins 
konar brú yfir í háskólana.

„Við erum líka að búa til ein-
ingar á háskólastigi. Samkvæmt 
framhaldsskólalögum ber okkur 
að kalla þetta viðbótarnám til há-
skólaeininga og þar munum við 
koma strax í haust með nýtt nám 
þar sem meðal annars verður 
boðið upp á nám í „mechatronics“, 
eða rafvélfræði. Það hefur ekki 
verið í boði hér og er mikil eftir-
spurn eftir fólki með slíka mennt-
un hjá hátæknifyrirtækjum eins 
og Marel, Skaganum og Össuri.“

„Við verðum einnig með nám í 
framleiðslustjórnun og flugrekstr-
arfræðum. Nám á háskólastigi er í 

raun diplómagráða eða fyrri hluti 
BS-gráðu en við ætlum almennt að 
vera með tveggja ára námsbraut-
ir í þessu,“ segir Baldur og bend-
ir á að síðan sé hægt að klára há-
skólanámið til dæmis í verkfræði 
og tæknifræði. „Við vinnum þetta 
náið með háskólastiginu og má 
þar nefna Háskólann í Reykjavík 
og dönsku háskólana. Eins munum 
við bjóða upp á nýjar samsetning-
ar á stúdentsprófi á framhalds-
skólastiginu þar sem við erum 
að tengja frekar óhefðbundnar 
greinar inn í stúdentsprófið,“ út-
skýrir hann og nefnir sem dæmi 
stúdentspróf í náttúrufræði með 

áherslu á flugtengdar greinar eða 
vél- og raftengdar greinar. „Við 
munum því fjölga mjög útgöngu-
leiðum til stúdentsprófs.“ 

Tækniskólinn er þó ein heild og 
þar er yfirstjórnin. „Þetta er lang-
stærsti framhaldsskólinn. Hug-
myndin er sú að allt stoðkerfið 
sé sameiginlegt fyrir þessa skóla 
þannig að við erum bara með eitt 
skrifstofuhald fyrir alla skólana 
og eitt sett af námsráðgjöfum. Það 
er því heilmikil samlegð í þessu en 
með því að gera sjálfstæða skóla 
skerpum við á því að atvinnulífið 
hafi beina tengingu inn í sinn 
skóla.“ - hs

Nýjungar í Tækniskólanum

Tækniskólinn verður stærsti framhaldsskóli landsins og verða skólameistararnir 
tveir, þeir Jón B. Stefánsson og Baldur Gíslason. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Brjóstmynd af Gunnari 
Einarssyni (1893 til 1975) 
fannst nýlega hjá Iðunni 
fræðslusetri, sem flytur nú 
frá Hallveigarstíg niður í 
Skúlatún 2. Gunnar var for-
ystumaður meðal prentara 
stærstan hluta 20. aldar og 
stýrði Ísafoldar prentsmiðju 
frá 1929 til 1955. Einnig var 
hann formaður Félags ís-
lenskra prentsmiðjueig-
enda 1930 til 1954, auk þess 
sem hann var einn af stofn-
endum Almennra trygginga 
og stjórnarmaður Útvegs-
bankans. Gunnar átti fimm 
börn og Iðan vill gjarnan 
komast í samband við ein-
hvern afkomenda hans til 
að taka við myndinni, sem 
er eftir  Ríkarði Jónssyni 
myndhöggvara.

Nánari upplýsingar er að 
finna á: www.idan.is.  - rt

Lýst eftir af-
komendum

Gunnars Einarssonar var forystu-
maður meðal prentara á 20.öld.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA  
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Settur hefur verið á fót 
þróunar vettvangur á sviði 
matvæla. Samtök iðnaðarins, 
Rannsóknarþjónustan Sýni, 
Matís og Rannís stóðu að undir-
búningi vettvangsins.

Þróunarvettvangur á sviði mat-
væla var stofnaður 27. maí með 
það að markmiði að koma á virku 
samstarfi milli matvælafram-
leiðenda, neytenda, lýðheilsusér-
fræðinga, stjórnvalda og þeirra 
sem stunda rannsóknir á mat-
vælum og næringu. Fjölmörg 
fyrirtæki og hagsmunasamtök, 
opinberar stofnanir, háskólar og 
ráðuneyti munu taka þátt í starfi 
þróunarvettvangsins.

Ragnheiður Héðinsdóttir, mat-
vælafræðingur hjá Samtökum 
iðnaðarins, vann að undirbúningi 
verkefnisins. „Það horfir hver á 
matvæli út frá sínu sjónarhorni,“ 
útskýrir hún. „Iðnaðurinn fram-
leiðir vörur og vísindamennirnir 
búa yfir rannsóknarniðurstöðum 
sem iðnaðurinn gæti notað en 
eru ekki aðgengilegar. Við vilj-
um brúa bilið á milli þessara 
aðila. Koma á umræðugrundvelli 
og hvetja með því til nýsköpun-
ar í iðnaðinum. Íslenskur iðnaður 
þarf að uppfylla þarfir neytenda 
og standast samkeppni við inn-
fluttar vörur.“

Ragnheiður segir mikilvægt að 
þróa vörur með tilliti til ráðlegg-
inga um mataræði, þegar um-
ræða um hollustu og heilsufar er í 
brennidepli. Þróunarvettvangur-
inn muni meðal annars standa að 

nýsköpun með hollustu að leiðar-
ljósi í samræmi við stefnu stjórn-
valda.

„Það er ekki einfalt að minnka 
til dæmis salt eða fitu í vöru held-
ur krefst það mikilla rannsókna 
á því hvernig varan bregst við 
þegar einhverju er breytt. Allir 
þeir sem koma að vettvangnum 
búa yfir sérhæfðri þekkingu sem 
kemur að gagni við vöruþróun og 
nýsköpun.“

Þróunarvettvangurinn ný-
stofnaði er í samstarfi við sam-
bærilega vettvanga í Evrópu en 
til að standast samkeppni við aðra 
á matvælamarkaði hefur Evrópu-
sambandið átt frumkvæði að því 
að koma upp Evrópuvettvangi. Ís-
lensk fyrirtæki og stofnanir hafa 
aðgang að rannsóknarstyrkjum 
sambandsins og með virku sam-
starfi við Evrópuvettvanginn 
má hafa áhrif á rannsóknastefnu 
sambandsins.

„Við getum hugsað þetta eins 
hér á Íslandi, að við viljum stand-
ast samkeppni við innflutt mat-
væli,“ segir Ragnheiður. „Nú 
höfum við stigið fyrsta skrefið 
og stofnað þróunarvettvang mat-
væla en þetta hefur lengi verið í 
umræðunni. Fram undan er svo 
að þróa þetta áfram. Við munum 
halda reglulega fundi og kynna 
niðurstöður úr rannsóknarverk-
efnum til að byrja með og stofna 
jafnvel vinnuhópa um tiltekin 
málefni.“

Hægt er að afla sér frekari upp-
lýsingar um þróunarvettvanginn 
á heimasíðu Samtaka iðnaðarins, 
www.si.is. - rat

Nýsköpun í 
matvælum

Ragnheiður Héðinsdóttir, matvælafræðingur hjá Samtökum iðnaðarins, segir mikil-
vægt að hvetja til nýsköpunar í matvælaiðnaði. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Nýsköpunarsjóður, bankar 
og lífeyrissjóðir stofnuðu á 
dögunum samlagssjóðinn 
Frumtak.

„Stofnendur eru Nýsköpunar-
sjóður ásamt Kaupþingi banka, 
Glitni og Landsbankanum og sex 
stærstu lífeyrissjóðum landsins. 
Sjóðurinn mun hafa í það minnsta 
4,65 milljarða króna á næstu árum 
til fjárfestingar í nýsköpunar- og 
sprotafyrirtækjum sem þykja 
vænleg til vaxtar og útrásar en 
gert er ráð fyrir að sjóðurinn geti 
orðið allt að sex milljarðar,“ segir 

Finnbogi Jónsson, framkvæmda-
stjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnu-
lífsins. 

„Markmið sjóðsins er að byggja 
upp öflug fyrirtæki sem  geta 
verið leiðandi á sínu sviði og um 
leið skilað góðri ávöxtun til fjár-
festa. Frumtaki er ætlað að fjár-
festa í fyrirtækjum sem eru komin 
af svokölluðu klakstigi sem felur í 
sér að það sé komin söluhæf vara 
og ákveðin reynsla á hana og að það 
liggi fyrir ítarlegar viðskiptaáætl-
anir,“ útskýrir Finnbogi og bætir 
við: „Frumtak getur fjárfest er-
lendis að því marki sem nauðsyn-

legt telst vegna útrásar eða mark-
aðssóknar íslenskra fyrirtækja á 
erlendum markaði. Þá fjárfestum 
við með íslenskum fyrir tækjum 
sem eru að styrkja stöðu sína á er-
lendum mörkuðum.“ 

Sjóðurinn hefur verið lengi í bí-
gerð en um þrjú til fjögur ár eru 
síðan upp komu hugmyndir um 
að stofna sjóðinn. „Ákveðið var 
á Alþingi fyrir um tveimur árum 
að veita um 1,5 milljarða króna 
framlagi til Nýsköpunarsjóðs af 
tekjum ríkissjóðs vegna sölu Sím-
ans og er það stofninn í Frum-
taki. Þetta var þó gert að því til-
skildu að Nýsköpunarsjóður fengi 
aðra aðila úr atvinnulífinu til liðs 
við sig með að minnsta kosti sömu 
upphæð,“ segir Finnbogi og bætir 
við að það hafi tekist og gott betur 
þar sem rúmlega tvöföld sú upp-
hæð komi frá öðrum.

„Ástandið almennt er ekki 
mjög gott núna í efnahagslífinu en 
það sýnir að mínu mati framsýni 
bankanna og lífeyrissjóðanna sem 
eru þarna í fararbroddi að ráðast 
í þetta verkefni. Það er ekki síst 
í svona árferði sem þörf er á að 
reyna að styðja við uppbyggingu 
vænlegra fyrirtækja á Íslandi 
og skjóta fleiri stoðum undir at-
vinnulífið,“ segir hann. - hs

Frumkvæði með Frumtaki

Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra lýsti því yfir að þeir aðilar sem komið hefðu 
að stofnun Frumtaks ættu heiður skilinn. 

Við höfum yfir að ráða fjölda sérhæfðra jarðvegstækja sem 

henta vel við ýmsar erfiðar aðstæður og spara þér handtökin. 

Bjóðum upp á flestar gerðir af smágröfum og beltabörum 

ásamt jarðvegsþjöppum, völturum og fleiru. 

Með því að nota réttu tækin er að hægt að tryggja góða vinnu- 

aðstöðu í erfiðum verkefnum sem bæði létta vinnuna til muna 

og spara mikinn tíma. Við leigjum út gröfur með tækjamanni ef 

þess er óskað. Vinnulyftur eru umboðsaðili fyrir tæki frá 

traustum og virtum framleiðendum og veitir viðskiptavinum 

sínum góða og örugga þjónustu.

Vinnulyftur ehf. • Smiðsbúð 12 • 210 Garðabæ • Sími: 544 8444 • Fax: 544 8440  • www.vinnulyftur.is
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Væri ekki betra 
að nota réttu 
tækin í verkið?

Vinnulyftur leigja út vinnulyftur, jarðvegstæki og lyftara af 

ýmsu tagi fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Hvort sem þig 

vantar léttar skæralyftur, bómulyftur, stokklyftur eða minni 

jarðvegstæki, þá getur þú leigt tækið hjá okkur. 

Vinnulyftur selja bæði notuð og ný tæki. Við erum viður- 

kenndur söluaðili á Íslandi fyrir Skyjack og Terex. Höfum 

ávallt fjölda tækja á lager en einnig er hægt að fá 

sérpantanir afgreiddar með stuttum fyrirvara.

Tæki til leigu Tæki til sölu

Við bjóðum jarðvegstæki og vinnulyftur til leigu og sölu
Vinsamlegast hafið samband og fáið tilboð í síma 544 8444
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Fyrirtækið Alexander Ólafsson 
ehf., sem rekur malarvinnslu 
í Vatnsskarðsnámu, hefur 
hlotið viðurkenningarskjal um 
að steinefni til steypugerðar 
úr námunni uppfylli kröfur 
evrópska steinefnastaðalsins 
ÍST EN 12620.

Fyrirtækið er fyrst íslenskra fyrir-
tækja til að hljóta þessa vottun um 
efnisgæði og framleiðslueftirlit á 
steypumöl. Viðurkenningin hefur 
mikla þýðingu fyrir fyrirtækið 
þar sem byggingafulltrúar eru í 
auknum mæli að gera kröfu um að 
efni séu CE merkt.

„Ísland er partur af Evrópska 
efnahagssvæðinu og því fylgir að 
við þurfum að fara eftir samþykki 
efnahagsbandalagsins. Ýmiss 
konar tilskipanir eru gefnar út 
og þær sem koma okkur í bygg-
ingariðnaðinum við eru bygg-
ingavörutilskipunin. Hún segir að 

þegar menn eru að byggja mann-
virki, sama hvort það er á Íslandi 
eða Spáni, þurfi menn að nota CE-
vottaðar byggingavörur,“ segir 

Karsten Iversen, tæknifræðingur 
hjá verkfræðistofunni Mannviti, 
sem veitti ráðgjöf við innleiðingu 
á framleiðslueftirlitinu. „Síðan 
eru staðlar gefnir út fyrir allar 
mögulegar byggingavörur, í þessu 
tilfelli steinefni, til að tryggja 
ákveðin lágmarksgæði og öryggi 
og krafa gerð um að menn noti 
þessar vörur alls staðar.“

Alexander Ólafsson ehf. er 
fyrsta fyrirtækið á Íslandi sem 
uppfyllir kröfur staðalsins, en 
önnur fyrirtæki munu fylgja í 
kjölfarið. Til að hljóta vottun-
ina þarf fyrirtækið að koma sér 
upp skipulögðu gæðakerfi í sam-
ræmi við staðalinn. „Síðan þurfa 
vottunar aðilar að taka kerfið 
út, í þessu tilfelli British Stand-
ard Institute. Þeir fara þá í gegn-
um gæða kerfið og prófanirnar og 
gefa síðan út vottun um að staðall-
inn sé uppfylltur.“ - mþþ

Fyrstir til að fylgja 
staðli um steypumöl

Steypumöl úr Vatnsskarðsnámum Alexanders Ólafssonar ehf. uppfyllir nú kröfur frá 
evrópska steinefnastaðlinum.

Fyrirtækið þarf að koma sér upp skipulögðu gæðakerfi í samræmi við Evrópustaðal-
inn til að fá vottunina.

Þróunarverkefni á sviði menningartengdrar ferðaþjónustu 
hefur nú verið hleypt af stokkunum. Verkefnið er á vegum iðn-
aðarráðuneytisins en framkvæmdaaðilar eru Impra á Nýsköp-
unarmiðstöð Íslands og Ferðamálaskrifstofa í samvinnu við 
ReykjavíkurAkademíuna. 

Verkefninu er ætlað að fjölga arðbærum vörum og eða þjón-
ustu í menningartengdri ferðaþjónustu á landsbyggðinni og 
auka þekkingu á sérkennum einstakra svæða. Einkum til að búa 
til nýja kosti sem haft geta áhrif á ferðatilhögun eða dvalar-
lengd ferðamanna. En einnig að svara eftirspurn sem þegar er 
til staðar og hefur ekki verið sinnt hingað til. Horft er til þess 
annars vegar að efla þá menningartengdu ferðaþjónustu sem 
er fyrir hendi og hins vegar að kynna ný sóknarfæri til frekari 
uppbyggingar.

Æskilegt er að einhver eftirtalinna faglegra forsendna séu 
hluti af verkefninu, þótt listinn sé ekki tæmandi: Strandmenn-
ing, með hliðsjón af sérkennum svæða sem byggt hafa afkomu 
sína á sjávarnytjum. Sveitamenning, sem grundvallast á sögu 
og menningu í dreifbýli, nytjum og svo framvegis. Heiðamenn-
ing, sem segir á sama tíma búsetusögu. Þjóðsagnaarfur. Sagna-
arfur okkar, Íslendingasögur. Sambúð manns og náttúru. Nútím-
inn. Tónlist. Myndlist. Byggðasaga. 

Þátttaka í verkefninu er opin fyrirtækjum og hópum innan 
þeirra, einstaklingum og einstaklingum sem óska eftir að vinna 
saman. Upplýsingar um umsækjendur og verkefnishugmyndir 
þeirra þurfa að koma fram á umsóknum. Umsóknir verða raf-
rænar og aðgengilegar á vefsíðu Impru.  

Verkefnið er opið til umsóknar til 30. júní 2008. Nánar á www.
nmi.is.  - rh

Styrkir til menningar-
tengdrar ferðaþjónustu

Mikið hefur verið gert út á menningartengda ferðaþjónustu í Laufási í Eyja-
firði. MYND/MINJASAFNIÐ Á AKUREYRI

www.tækni.is

Umsóknarfrestur er til 11. júní

Skapandi fagskóli
Hönnunar- og handverksskólinn

Úrval námsleiða fyrir skapandi einstaklinga.

• Fataiðn

• Klæðskurður

• Kjólasaumur

• Gull- og silfursmíði

• Keramik hönnun

• Almenn hönnun

• Stúdentspróf

Hönnunar- og handverksskólinn er hluti af Tækniskólanum, skóla 
atvinnulífsins. Tækniskólinn er nýr framsækinn framhaldsskóli, sem byggir 
á traustum grunni Fjöltækniskóla Íslands og Iðnskólans í Reykjavík.



Smiðjuvegur 74 – 200 Kópavogur – 5 400 600
Reykjalundur – 270 Mosfellsbær – 530 1700
Lónsbakki 2 – 601 Akureyri – 460 1760
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www.tækni.is

Nútíma nám
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, er nýr framsækinn framhaldsskóli, 
sem byggir á traustum grunni Fjöltækniskóla Íslands og Iðnskólans í 
Reykjavík. Tækniskólinn býður upp á öflugt nám til stúdentsprófs þar 
sem fjölbreytt úrval tækni- og iðnmenntunar er einnig í boði. Innan 
skólans eru ellefu skólar, hver með sitt sérsvið, sem mynda saman einn 
öflugasta framhaldsskóla landsins.

Umsóknarfrestur er til 11. júní

Skósmíði er aldagömul iðn-
grein og alltaf jafn mikilvæg 
þó að efnahagur fólks breyt-
ist og fótabúnaðurinn með. 
Jónína Sigurbjörnsdóttir skó-
smiður fæddist svo að segja 
með naglbítinn í höndunum. 

„Sem barn var ég alltaf meira 
og minna hjá pabba,“ segir Jón-
ína, sem starfar á Skóvinnustofu 
Sigurbjörns Þorgeirssonar að 
Háaleitisbraut 68. Faðir henn-
ar stofnaði fyrirtækið árið 1956 
og hún kveðst hafa verið þar frá 
1977. „Ég man eftir mér sem 
pínulitlu kríli að leika mér með 
ónýta skó og sem unglingur vann 
ég hér í öllum sumarfríum að 
undanskildum tveimur sem ég 
var á skrifstofu lögreglustjóra. 
Annars hef ég hvergi unnið 
nema hér,“ segir hún og kveðst 
mjög ánægð með starfið sitt.

En skyldu hafa orðið miklar 
breytingar á því gegnum tíðina? 
„Ekki tiltakanlega en tískan er 
auðvitað síbreytileg. Fólk gerir 
líka orðið auknar kröfur um af-
greiðsluhraða en við höfum 
verið treg til að taka upp slíka 
þjónustu og viljum hafa tvo daga 
í okkar verk til að vera sátt við 
það sem við skilum frá okkur.“
Spurð hvort nútímafólk 
fari ekki bara út í 
búð og splæsi 
í nýja skó 
þegar þeir 
gömlu gefi 
sig svar-
ar Jónína: 
„Nei, það er að 
minnsta kosti allt-
af jafn mikið ann-
ríki hjá okkur. Við 
höfum opið fimm-
tíu tíma á viku, erum í 
akkorðsvinnu allan daginn 
og sláum aldrei af. Með batnandi 

efnahag kaupir fólk sér dýrari 
skó og er tilbúið að leggja pen-
inga í að halda þeim við. Meðal 
þess sem hefur aukist er við-
gerðir á útivistarskóm eftir að 
fólk tók að huga að hreyfingu í 

meiri mæli en áður.“ 
Skóvinnustofa Sigur-

björns er ein þeirra sem 
taka að sér nema í grein-

inni. Jónína segir son 
sinn hafa verið þar 

lærling en hann 
hafi hætt fyrir 

nokkrum 

mánuðum. „Við urðum að láta 
það eftir honum því hann lang-
aði í einhver ævintýri erlendis. 
Hver veit nema hann komi 
aftur,“ segir hún vongóð. Hún 
veit um tvo aðra nema í Iðnskól-
anum en segir aðsókn að grein-
inni fara minnkandi. „Nú kjósa 
allir að sitja einhvers staðar við 
fínt skrifborð og tölvu,“ segir 
hún og heldur áfram: „Þó finn-
um við að þegar aðeins harðnar 
á atvinnumarkaðinum er meira 
um að fólk spyrji hér um vinnu. 
Hins vegar er erfitt að ráða inn 
nýtt starfsfólk því það tekur 
hálft ár að þjálfa það upp þannig 
að það skili einhverju. Þetta er 
svo vandasöm vinna. Við ráðum 
ekki sumarstarfsfólk og verðum 

að loka í fáeinar vikur til að geta 
tekið okkur frí.“ 

Tækjakosturinn kringum Jón-
ínu er hollenskur. Hún segir hann 
lítið hafa breyst frá því hún byrj-
aði því tölvutæknin hafi nánast 
farið hjá garði í þessari iðngrein. 
„Verkefnin eru svo fjölbreyti-
leg að forritin ná ekki yfir þau,“ 
segir hún. „Þetta er bara handa-
vinna og það er nákvæmnin sem 
gildir.“ Í lokin er hún spurð um 
algengustu viðfangsefnin og 
svarið er: „Mest er um að skipt 
sé um hælplötur en svo eru saum-
sprettur, sólningar og lausir 
hælar. Við gerum líka við töskur 
og allt mögulegt. Höfum meira að 
segja búið til púða undir mótor í 
togara!“ - gun

Lék sér lítil með ónýta skó

Jónína segir 
fólk nú til-

búið að leggja 
peninga í að halda 
skóm við. 

Jónína ólst nánast upp á verkstæðinu hjá föður sínum, Sigurbirni Þorgeirssyni, sem skóvinnustofan er kennd við. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Íbúðalánasjóður veitti nýlega níu 
meistaranemum í byggingariðn-
aði verðlaunastyrki fyrir góðan 
námsárangur. Einn þeirra er Sel-
fyssingurinn Sigurður Fannar 
Sigurjónsson húsasmiður, sem 
lauk meistaraprófinu frá Fjöl-
brautaskóla Suðurlands eftir 
tveggja vetra kvöldnám með 
fullri vinnu.

„Ég átti ekki von á að vera kall-
aður upp. Það höfðu svo margir 
staðið sig vel í hópnum mínum,“ 
segir hann og kveðst hafa verið 
einn af ellefu meistaranemum í 
iðngreinum við skólann, þar voru 
fleiri húsasmiðir og svo málarar 
og píparar. Sigurður Fannar lauk 
sveinsprófi við sama skóla árið 
2001 og tók þá líka við verðlaun-
um. Hann tekur fram að einn fé-
lagi hans, Garðar Már Garðars-
son, hafi farið nákvæmlega sömu 
braut og hann og fengið sams 
konar viðurkenningar.

Nú er Sigurður Fannar að 
vinna við smíði timburhúsa hjá 
fyrir tækinu Eðalhúsum á Sel-
fossi. Styrkurinn sem hann hlaut 
frá Íbúðalánasjóði nam 50.000 
krónum. Hvernig hyggst hann 
verja þeim fjármunum? „Það er 
spurning um að eyða þeim í vitl-
eysu eða kaupa sér einhver verk-
færi,“ segir hann. „Kannski ég 
kaupi mér sög.“ - gun

Kannski ég 
kaupi mér sög

Sigurður Fannar handleikur slípirokkinn 
fumlaust. MYND/GKS
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1913 - 2008

Frábær tilboð
Landsins mesta úrval ferðavagna 
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Menntamálaráðuneyti Danmerkur og Noregs veita á náms árinu 
2008 til 2009 nokkra styrki handa Íslendingum til náms við fræðslu-
stofnanir í þessum löndum. Styrkirnir eru einkum ætlaðir til fram-

haldsnáms eftir iðnskóla-
próf eða hliðstæða mennt-
un, til undirbúnings kennslu 
í iðnskólum eða framhalds-
náms iðnskólakennara, svo 
og ýmiss konar starfsmennt-
unar sem ekki er unnt að afla 
á Íslandi.

Fjárhæð styrks í Dan-
mörku er 21.000 danskar 
krónur og í Noregi 20.000 
norskar krónur. Einnig er 
gert ráð fyrir að sams konar 
styrkir verði í boði til náms 
í Svíþjóð á árinu 2009. Um-
sóknir um styrkina, ásamt 
staðfestum afritum próf-
skírteina og meðmælum, 
skulu sendar menntamála-
ráðuneyti, Sölvhólsgötu 4, 
150 Reykjavík, fyrir 16. júní 
2008. Sérstök umsóknareyðu-

blöð fást í ráðuneytinu og á vef ráðuneytisins: www.menntamala-
raduneyti.is/afgreidsla/sjodir-og-eydublod/menntamal/nr/3133

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá menntamálaráðu-
neytinu. - rh

Styrkir til iðnnáms 
á Norðurlöndum

Menntamálaráðuneyti Danmerkur og 
Noregs veita á námsárinu 2008 til 2009 
nokkra styrki handa Íslendingum til 
náms í þessum löndum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Upplýsingakerfið mentor.is er 
í örum vexti. Um 600 sænskir 
skólar verða komnir með 
kerfið í lok ársins og sam-
starfssamningar eru við skóla í 
þremur öðrum löndum.

„Við erum að þjónusta 420 skóla 
í Svíþjóð, og 150 til 200 skólar 
munu bætast við á þessu ári,“ 
segir Vilborg Einarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Mentors, sem hlaut 
verðlaunin Vaxtarsprotann í síð-
asta mánuði. Samtök iðnaðarins 
standa fyrir verðlaununum sem 
veitt eru árangursríkum og ört 
vaxandi sprotafyrirtækjum.

Fyrirtækið Mentor hannar og 
þróar upplýsingakerfið mentor.
is fyrir skólasamfélagið, einkum 
leik- og grunnskóla. „Kerfið held-
ur utan um og skipuleggur starf í 
skólum út frá nemendunum. Það 
býður upp á betri einstaklings-

miðaðar námsáætlanir, skráningu 
ástundunar og einkunna, stunda-
töflur og stöðumat svo eitthvað sé 
nefnt. Kennarar og skólastjórn-
endur hafa aðgang að kerfinu 
sem og nemendur og foreldrar. 
Styrkur okkar er sérstaklega í 
foreldrasamskiptum, því kerfið 
einfaldar allt upplýsingaflæði til 
foreldra sem sparar vinnu fyrir 
kennarana.“

Kerfið er skrifað og þróað 
hér á landi en starfsemin er að 
verða álíka stór í Svíþjóð og á Ís-
landi. Vilborg segir að 97 prósent 
grunnskóla hérlendis noti mentor.
is en í lok árs má áætla að um 620 
sænskir skólar verði með sama 
kerfi. „Eitt af okkar forskotum 
er hátt tæknistig á Íslandi. Tölvur 
eru í flestum stofum hérlendis, 
aðgengi að netinu á heimilum og í 
skólum er mikið og tækniþekking 
kennara mikil. Staðan í Svíþjóð er 
ekki jafn góð en smám saman eru 

þeir samt að innleiða kerfið.“
Svíþjóð er ekki eina erlenda 

landið þar sem kerfið er í notk-
un. Verið er að prófa það í skólum 
í Danmörku og Finnlandi ásamt 
einkaskóla á Englandi. „Mikil 
þörf er á svona kerfi á Englandi 
en þar eru þung og flókin kerfi 
á markaðinum sem fremur eru 
hugsuð fyrir skrifstofur. Við 
erum hins vegar að bjóða upp á 
einfalt og notendavænt upplýs-
ingakerfi sem miðar að þörfum 
kennara,“ segir Vilborg og bætir 
við að prófa verði kerfið á einum 
skóla á tilteknum stað til að hægt 
sé að halda áfram. „Maður þarf 
að gera yfirvöld í einum skóla 
ánægð til að geta sýnt öðrum skól-
um hvernig kerfið virkar. Þetta 
er ekki endilega spurning um 
fjármagn heldur lærdómsferli og 
tíma. En við vitum af þessari þörf 
og sjáum mikla markaðsmögu-
leika þar með tímanum.“ - mþþ

Starfsemi í fimm löndum

Mentor samanstendur 
af öflugum hópi fólks. 
Á myndinni sjást 
Vaka Óttarsdóttir 
markaðsstjóri, Vilborg 
Einarsdóttir forstjóri 
og Auðunn Ragnars-
son þróunarstjóri.
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www.tækni.is

Umsóknarfrestur er til 11. júní

Sterkur grunnur
Byggingartækniskólinn

Byggingartækniskólinn býður upp á öflugt iðnnám í takt við 
þarfir atvinnulífsins.

• Húsasmíði

• Húsgagnasmíði

• Málaraiðn

• Múrsmíði

• Veggfóðrun og dúkalagnir

• Tækniteiknun

• Stúdentspróf

Byggingartækniskólinn er hluti af Tækniskólanum, skóla atvinnulífsins. 
Tækniskólinn er nýr framsækinn framhaldsskóli, sem byggir á traustum 
grunni Fjöltækniskóla Íslands og Iðnskólans í Reykjavík.
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Þegar saman fara skýr stefnumið, gott starfsfólk 

og metnaður til að gera vel, aukast líkur á að tilætluðum 

árangri verði náð.

Þannig er árangur í rekstri ekki tilviljun, heldur afleiðing 

markvissra starfshátta. Norðurál hefur náð settum 

markmiðum með góðum vinnubrögðum og samvinnu 

starfsfólks sem lætur verkin tala.

Hjá Norðuráli á Grundartanga starfa nú á fimmta 

hundrað manns að fjölþættum verkefnum. Framundan 

eru spennandi tímar í uppbyggingu væntanlegs álvers 

í Helguvík þar sem enn mun bætast við valinn hóp 

vaskra starfsmanna.

Uppskrift að
 árangri

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is
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Sundnámskeið barna eru 
sívinsæl á sumrin og tilhlökk-
un í litlum kroppum að hefja 
daginn í frískandi vatni.

„Við byrjum á að kenna börnum að 
setja andlit í kaf og blása frá sér, 
því mikilvægt er að börn upplifi 
sig örugg í vatni. Í fyrstu eru mörg 
þeirra vatnshrædd og kunna ekki 
tökin á lífinu í sundlauginni, en 
kennarar eru með þeim ofan í 
lauginni og aðstoða þau alla leið,“ 
segir Kristrún Gústafsdóttir sund-
kennari hjá Sundfélaginu Ægi, 
sem í sumar verður með tveggja 
vikna sundnámskeið fyrir börn 
frá fimm ára í Breiðholtslaug, og 
sund- og leikjanámskeið í sam-
vinnu við ÍR í Ölduselslaug, fyrir 
börn fædd 1999-2002.

„Við byrjum alltaf á kennslu í 
bak- og skriðsundi, því bringu-
sund krefst of mikillar samhæf-
ingar fyrir yngstu börnin. Börn 
græða mikið á því að sækja sundn-
ámskeið áður en skólaganga hefst 
og verða oft mjög klár á eftir. Á 
sundnámskeiðum notum við ekki 
kúta því námið fer fram í grunn-
um laugum þar sem börn ná til 
botns. Reynslan sýnir að kútar 
valda börnum öryggisleysi þegar 
þeir eru teknir af seinna, en 
almennt eru þau ótrúlega fljót að 
ná sundtökunum,“ segir Kristrún 
og bætir við að algengt sé að börn 
fari á tvö til þrjú námskeið í röð.

„Hópar eru litlir og miðaðir við 
aldur og getu sundfólksins, en 
námið er orkumikil skemmtun 
fyrir ósynda, synda og vel synda, 

undir faglegri stjórn reyndra 
sundkennara. Í Breiðholtslaug er 
hver kennslustund hálftími alla 
virka daga, en á sund- og leikja-
námskeiðinu byrjar dagurinn á 
sundferð og svo er farið í ýmsa 
útileiki, Fjölskyldu- og húsdýra-
garðinn, gerðar tilraunir og margt 
fleira. Með því öllu stuðlum við að 
fjölbreyttri hreyfingu og skemmti-
legri upplifun fyrir börn,“ segir 
Kristrún, sem nýtur starfsins.

„Það er stórkostleg upplifun að 
kenna börnum að synda, sjá gleði 
þeirra og framfarir í lauginni. Ég 
gæti ekki hugsað mér ánægju-
legra sumarstarf.“

Fyrstu sumarnámskeið Ægis og 
ÍR hefjast 9. júní. Skráning og 
nánari upplýsingar eru í síma 820 
3156. thordis@frettabladid.is

Fyrstu sundtök æskunnar

Hér má sjá Kristrúnu í sundkennslu barna í Sundhöll Reykjavíkur. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Kristrún Gústafsdóttir sundþjálfari hjá 
Ægi mun kenna börnum sund frá fimm 
ára aldri á sundnámskeiðum í sumar.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Boltar eru vinsælir hjá börnum. Nú er tími til að skella sér 
út með unga fólkinu, finna boltaleik við hæfi og skemmta sér 
konunglega. Nóg er af boltaleikjunum að velja úr.
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Fæst í apótekum um land allt

Ofnæmisprófuð og mild lína sem er sérstkalega þróuð fyrir 
viðkvæma húð ungbarna
Ungbarna andlitskrem – Verndar húðina gegn óæskilegum áhrifum umhverfis og útfjólubláum geislum. Sólarvörn SPF 18, vítamín A&E.
Bossakrem – Mýkir og verndar bleyjusvæðið gegn ertingu, útbrotum og þurrki. Býr til verndandi lag á húðina. A&B5 vítamín. Mjög gott á bruna.
Bossablautklútar – Handhægir klútar í ferðapakkningu. Húðlæknisfræðilega prófaðir. Úr 100% trefjum. Alkóhól- og litefnalausir. Ph gildi 5,5.
Ungbarna baðsápa – Sérlega mild og rakagefandi kremsápa “sápulaus”. Innih. A&E vítamín.
Ungbarna sjampó – Milt sjampó (tearless). Hefur góðan ilm og gerir hárið silkimjúkt.
Ungbarna húðmjólk – Mild og rakagefandi húðmjólk. Inniheldur E&B5 vítamín. Ph gildi 5,5.
Ungbarna olía – Mild olía sem mýkir og hefur róandi áhrif á húðina. Inniheldur A&E vítamín.

Sensitive
ungbarnalína

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Þrjár góðar ástæður til að vakna 
klukkan sjö á morgnana...

www.fm957.is 

67% landsmanna 
undir fertugu

hlusta á FM957
Capacent



BÍLAR &
FARARTÆKI
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Sjúkrabíll með öllum búnaði tilbúin í 
sjúkrafluttning. Powerstroke diesel 4x4 
s. 896 4502.

Benx 250 diesel árg. ‘88 sk. ‘08, v. 200 
þ. Einnig Toyota Yaris árg. ‘00, v. 550 þ. 
Benz 208 vinnuflokkabíll diesel til lag-
færingar/niðurrifs. S. 860 3574.

Opel Astra 2000, ek. 168 þús., vel með 
farinn, verð 220 þús.! Er að fara erlend-
is. S. 865 8234.

Sprinter árg. ‘99, Diesel er með palli og 
sturtu. Uppl. í s. 825 0006.

KIA Sorento 2,5 disel EX Luxury skr. 
08/05. Ekinn 69 þús., s.sk. m/öllu. 
Þjónustubók. Skipti á ódýrari, t.d. 
Suzuki Vitara.Verð 2.800 þús. Fellihýsi 
Palomino Yearling nýtt og ónotað til 
sölu. Verð 1.500 þús. Selst saman með 
góðum afslætti. Uppl. í 892 2860 eða 
kirkjubol@gmail.com

Tilboð
Toyota yaris árg. ‘03 ek. 62 þús. 1.300 
ssk. 5 dyra. Ný skoðaður. Ný sumar og 
vetrar drekk. Selst á 750 þús. Engin 
skipti. Uppl. í s. 896 0399.

TILBOÐ
Santa Fe. 07.2003, ekinn 68þ, bensín, 
sj.sk., Ásett verð 2.080þ, Tilboðsverð 
1.698þ OG MÁLIÐ DAUTT. Uppl. í 840 
6608.

Toyota Yaris Sol 1300 árg. ‘00, ek. 87 
þús. Sjsk og vel með farinn. V. 770 þús. 
S. 565 7416.

Dekur bíll til sölu Corolla ‘98. Strg. verð 
er 300 þús. Uppl. í s. 898 7762.

Hyundai Starex H-1, 7 
manna, 4x4, diesel

Skr. 01/02, ek. 103 þús. Ný heilsárs-
dekk, dráttarkúla, bsk, 5 gíra, hátt og 
lágt drif.Ásett verð 1.550.000.- tilboð kr. 
1.250.000.- og lán allt að 100%. Uppl. 
í s. 820 3206.

WV Passat ‘98 1.6 Ek. 157 þ. Tilboð V. 
350 þ. S. 869 6701.

VW Golf ‘98-’99, 1600, 3 dyra. Ek. 144 
þ. Góður bíll. Álf. topplúga, v. 350 þ. S. 
864 7498.

Til sölu Chervolet Corvette Stingray árg 
‘74. Ek. 44 þ.mílur 350cc sjálfsk. Orginal 
bíll í toppstandi. Ásett verð 1.690.000. 
Tilboð óskast uppl. 896 5290.

M. Benz E 240, með öllu. ek. 150 þ. 
árg. ‘98. Nýsk, nýsprautaður. V. 1300 þ. 
S. 8680199.

Til sölu Isuzu Trooper 3.0 diesel árg. ‘99. 
Bsk., 7manna, ek. 148 þ. Verð 450 þ. 
stgr. Uppl. í s. 867 3022.

3990þ..3990þ..3990þ
2milljónir í afslátt..!!! Listaverð 5990þ 
Range Rover 4.4 vouge árg. ‘03 ekinn 
83þ., ssk., með öllu. Áhv 3.3m. Uppl. í 
s. 857 7245.

500.000.- afsláttur
fæst gegn yfirtöku 700þ afb. 23þ en 
listaverð er 1200þ. Hyundai Elantra árg 
2003 ek 90þ sjálfskiptur , 5dyra, uppl. í 
s. 857 7245.

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Dodge Grand 
Caravan frá 2050þús, Dodge Caliber frá 
1790þús, Ford Mustang frá 2400þús, 
Toyota Camry frá 2650þús, Volvo 
S60 frá 2950þús, Audi A4 Turbo frá 
3250þús, Dodge Charger frá 2390þús, 
Benz C230 frá 3700þús. Sími 5522000. 
www.islandus.com

NISSAN PATROL 2008 sjálfsk/5 sæta skr 
22/2.08 dráttarkr/topp bogar 8937211

Mitsubishi Pajero, árg. ‘97. V. 420 þús. 
Skipti á mótorhjóli. Uppl. í s. 894 3998.

Nissan Terrano ‘92 til sölu. Uppl. í s. 895 
0101 eftir kl 17.

Vovlo 760 Turbo árg. ‘88, gullfallegur 
bíll í toppstandi, mikið búið að gera við 
hann. V. 250 þ. S. 693 5347. Ath skitpi 
á mótorhjóli.

 0-250 þús.

Toyota Corolla Sedam árg. ‘94, ek. 180 
þús. Biluð sjsk. V. 50 þús. S. 892 4690.

Toyota Carina Station E árg. ‘94 ek. 200 
þ. Verð 120 þ. Nýsk. Útlit þokkalegt. 
Uppl. í s. 848 5280.

Toyota Carina E 2.0, bsk, 1993 sk.09, 
dráttarkrókur, í góðu standi, er ekki sá 
fallegasti, Verð: 120.þús. S: 847 6652

Tjaldvagn Inesca árg.92 til sölu verð 
30,000 uppl.síma 5676703

nissan primera árg 98 nýskoðuð í góðu 
ástandi verð 95þús s:8471930

 250-499 þús.

450 þús stgr
Hyunday H-1 ‘00.T.D.intecoler,sjálsk,10 
manna topp bíll henta vel sem vinnubíll 
eða fyrir stóra fjölskildu.Uppl 7707501.

Opel Astra árg. ‘02 ek. 85 þús. Uppl. í s. 
557 7583 & 821 4025 & 895 9401.

dodge ram 1500 club cab v8 árg 96 
35“ dekk skyfti á bát koma til greina v 
400þ 8471930

 500-999 þús.

Kraftmikil Skoda Octavia Turbo ‘03. 
Þarfnast nýrrar sjálfsk. Bílalán SP 
(999þ). S.699-8076

 1-2 milljónir

M. Benz C 240 ‘02 ek. 90þ. Bíll í 
toppstandi. Tilboðsverð 1.990þ stgr. S: 
897-3227

M. Benz CLK 320 bíll m/öllu ekinn 
90.mílur (Listav. 2,4) - 1,990 þús 
8942859

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

 2 milljónir +

Frábær 7 manna fjölskyldubíll, DODGE 
GRAND CARAVAN SE, árg. 05,næsta sk. 
09. ekinn 77 þ.km. sjálfskiptur, sumar 
og vetrardekk, ásett verð 2.490 þ. uppl. 
í síma 6640034.

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

 Bílar óskast

óska eftir bíl með vél 1,6l eða minni,ekki 
of mikið ekin verð 0-250Þ S: 6919957

Óska eftir bíl á verðbilinu 0-100. skoða 
jeppa og fólksbíla. s: 8663838

óska eftir ódýrum bíl á ca 15-55þús 
s:6996689

Óska eftir Corollu ‘01-’02. Sjsk. Aðeins 
lítið keyrður bíll kemur til greina. V. 600 
þús. S. 898 7762.

Óska eftir ódýrum bíl frá 20-60 þús. Allt 
kemur til greina. Uppl. í s. 699 2707.

Traktor
Óska eftir gömlum traktor í góðu lagi 
í grennd við Hvolsvöll. Uppl. í s. 820 
4780.

 Jeppar

MMC Pajero
MMC Pajero DID. Skráður 3/2006.

 Verð: 4.850 þús.kr. ekkert áhvílandiBíll-
inn er ekinn 43 þús.km.17“ Anker felgur, 
leður í sætum, dráttarkrókurUpplýsingar 
í síma 893-1477

Nissan Patrol Gr 8/2000 diesel ssk. 
Mjög gott eintak. Ek. 130 þ. V. 1.880 
þ. áhvílandi lán. Toppþjónustaður bíll 
S. 864 8338.

Til sölu Kia Sportage diesel. Árg. ‘98. 
Ekinn 115þús. Upplýsingar í síma 891 
8970.

Pajero bensin 7 manna. árg. ‘00 ek. 138 
þús. Leður, lúga, 33“ breyting, krókur. 
Góður bíll. V. 1.590 þús. Áhv. ca 500 
þús. Ath skipti. Uppl. í s. 660 3960.

Hyundai Santa Fe II, nýskr, 11/06. ek:20 
þús. Diesel, leður, rafm í öllu, 7 sæta, 
‘toppl. MP3, AC. Toppbíll, verð: 3.850 
þús. Hyundai Accent, árg 01,ek.79 þús. 
2 dyra, beinsk, CD, sk. 09. í toppstandi. 
Verð: 370 þús. uppl. í síma: 8991525.

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá 
2790þús, Dodge Durango frá 2790þús, 
Jeep Grand Cherokee frá 2590þús, 
Toyota Highlander frá 3100þús, 
Landrover LR3 Discovery frá 5690þús, 
Benz ML350 frá 5350þús, Audi Q7 frá 
5750þús, VW Touareg frá 4750þús. Sími 
5522000. www.islandus.com

 Fornbílar

Til sölu Porsche 356 speedster (replica) 
Skipti á Fallegum hippa kæmu til greina. 
Áhugasamir hafi samband í gegnum 
Email: Speedster@visir.is S. 849 9605.

 Pallbílar

Ford F150 Super Crew Lariat ‘04 til sölu 
á 2.990 þ. Leðuráklæði, loftkæling, stýr-
isskipting, Leer pallhús o.m.fl. Möguleg 
skipti á ódýrari jeppa. Uppl. í 664-1961 
/ soldan@simnet.is

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra verð. 
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá 
2450þús, Ford F350 DIESEL frá 3390þús, 
Dodge RAM 1500 frá 2300þús, Dodge 
RAM DIESEL frá 3290þús, Toyota Tacoma 
frá 2990þús, Toyota Tundra frá 3090þús. 
Sími 5522000. www.islandus.com

 Vörubílar

Til Sölu
Scania 124-420 árg 2000.Ekin 233.000.
km Einnig Eurotrailer malarvagn 3.öxla. 
Upplýsingar í síma 660 8500

 Húsbílar

Til sölu gott úrval 
Pallhýsa.

Ný og notuð á flestar gerðir pallbíla. 
Sendum hvert á land sem er. Uppl í 
síma 421 7922 eða Ágúst 864 0982, 
Jóhannes 896 2317 www.pallhýsi.is JS 
Campers ehf.
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Suzuki Vitara Sjálfsk. 1997
Verð 450þkr Tilboð 299þkr 

Toyota Corolla 1,6 1998
Verð 350 Tilboð 299 þkr

Suzuki Baleno sjálfsk´00
Verð 350 Tilboð 299 þkr 

Range Rover Base 1997
Ásett 890 þkr Tilboð 690 þkr

Svenni
  820-1402 Óskar

 820-1409

 stofnað 1974

Raðnr:
132549

Jeep Grand Cherokee´95
Sjálfskiptur. Verð 450 þkr

 Bílar undir 700 þ.kr.

Raðnr:
143260

 299 þkr !

 299 þkr !

 299 þkr !

Raðnr:
143345

 690 þkr !

Raðnr:
210043

Raðnr:
132539

 450 þkr !

VW Golf Variant 1,6 ´97
Sjálfskiptur Verð 390 þkr.

Raðnr:
143274

 390 þkr !

Það er

 gott að kaupa 

 bíl í Kópavogi 

Við erum á Smiðju-
vegi 46-e gul gata

Kópavogi

s: 567-1800

Líklega stærsta
söluskráin á netinu

yfir 1600 bílar á 
skrá á einum stað.
Finndu rétta bílinn 

á . . . . . . . . . . . .

www.bbv.is
Heitt á könnunni
kandísinn í boði...

Þröstur
  820-1401

ÞJÓNUSTA

fasteignir
10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin 

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til in
n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt 

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

átt Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

ni

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og 

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými; 

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar. 

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram 

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29 

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi, 

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota 

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má 

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík
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Fiat Joint S158 6/2007, ek. 7 þús.km. 
Vel búin húsbíll. Sjónvarð, sjónvarps-
loftnet, markísa, sturta, klósett og fl. 
Verð 7.490 þús, ath skipti á ódýrari. S. 
824 2884

Chervolet van árg. ‘77 húsbíll, cd, 
gasmiðstöð, eldavél, dvd, sjónvarpi ofl. 
Í toppstandi. V. 350 þ. S. 693 5347. Ath 
skipti á mótorhjóli.

 Fjórhjól

Polaris Fjórhól X2, 500 kúbik. Árg. ‘08 
en skr. ‘07. Götuskráð. Áhv. hagstætt 
lán 880 þ. Fylgihlutir eru með spili, 
hiti í handföngum, vindhlíf, á götubíla-
dekkjum, álfelgur, orginal dekk fylgja 
með. Fylgihlutir að verðmæti 300 þ. 
V. 1290 þ.

 Vélsleðar

Höfum góða geymslu fyrir vélsleða 
o.þh. á höfuðborgarsvæðinu til loka 
Oktober. Uppl. 661 3131.

 Mótorhjól

Can Am Max XT 800, 2008 Nýtt, götu-
skráð, spil, álfelgur, stuðarar og handa-
hlífar. Kemur til landsins í júní. Myndir 
á www.motorhjol.net. Verð 1590 þús. 
Uppl. í s. 824 6600.

Harley Davidson Sportster 1200 
Roadster, árg 05, e: 5 þús km, tilboð 
1.290 þús. uppl. 821 3400

Á í húsi þessi hól til
Suzuki KingQuad 750: 979.000 Suzuki 
kingQuad 450: 849.000 Suzuki Eiger 
400: 619.000 Suzuki QuadSport: 
799.000 Suzuki RM-Z250: 709.000 
Suzuki RM-Z450 götuskr. 790.000.- Öll 
hjól eru ný uppl. motorval.is/motorval@
motorval.is / 699 2929 / 822 0797

Yamaha VR250 ‘04. Hjól í topp standi. 
Dekurhjól! V. 390 þ. S. 694 1200.

Kawasaki KLX450R 2008 Til sölu Ekið 
50 tíma. Grjótpanna og Race Tech ventl-
ar í framdempurum. Verð 800 þús. 
Uppl. 8945785 snabjorn@internet.is

Suzuki Boulevard VL800, árg 2006, ek 
1.600 míl. sem nýtt. v. 950þ s. 660 
2063

 Hjólhýsi

Hobby excellent eacy , Skráð 09’ 
2006. Lítið notað. Upplýsingar í síma 
8933078

Til Sölu SunLine Pallhýsi. Gasmiðstöð 
og ískápur. Verð 180 þús. Allar nánari 
Upplýsingar í síma 891-8970

Adria 513 UP Classic 2006. Markísa, 
sólarsella, alde ofnakerfi, gólfhiti, CD, 
sjónvarpsloftnet, örbylgjuofn o.fl. Verð 
2,3 millj. Uppl í síma 863 3001.

Notað „gamalt“ hjólhýsi óskast keypt 
eða leigt í sumar(júní - júlí)! Átt þú 
notað „gamalt“ hjólhýsi? Verður að 
vera snyrtilegt að innan og í nothæfu-
ástandi. Nánari upplýsingar, Kata síma 
770 1075.

Gamalt hjólhýsi til sölu, 14 fet, með öllu. 
Verð 260 þ. S. 699 2707.

 Fellihýsi

12 feta’94 Coleman fellihýsi í frábæru 
ástandi til sölu. Fortjald, ísskápur, 2 gas-
kútar,eldunarhellur úti og inni,nýir tjakk-
ar,rimlagardínur o.fl. Mjög léttur í drætti. 
ásett verð 510.000 fæst á 390.000 stgr. 
uppl. í s:661 2734

Til sölu fellihýsi Palomino Colt 9 fet, árg. 
2004. Fortjald, rafdrifið, sólarsella og 
fleira. Verð 750.000 áhvílandi 420.000 
Uppl. í s.892 9954

Óska eftir upphækkuðu fellihýsi með 
fortjaldi árg. ‘96-’00. Uppl. í s. 869 
3435

Til sölu Colemann Redwood 2001 
m/fortjaldi - verð 600þús . - gsm 
8981398

A-liner árg ‘03. Mjög vel með farinn. V. 
1.230 þús. áhv. rúm 800 þús. S. 698 
7560 & 557 9718.

Til sölu 12 feta Starcraft fellihýsi árg. 
‘01 með sólarsellu, 2 miðstöðvum, loft-
púðafjöðrun, útdreginni hlið. Uppl. í s. 
893 5730.

Palomino Yerling 100 árg. ‘06 með 
aukab. Skyggni, svefnt., svunta, grjótg., 
sólars., 2 rafgeymar, 2 gaskútar ofl. Verð 
1250 þ. S. 895 6313.

 Tjaldvagnar

Combi Camp árg.2004, fortjald, inn-
rétting, dúkur ofl. Vel með farinn vagn. 
Verðhugmynd 570.000 kr. Uppl í síma 
690-2540

 Vinnuvélar

Til sölu loftpressa með 10 kw. rafstöð. 
XAS 96 Atlas Copco. Árg. ‘00 keyrð 865 
klst. Uppl. í s. 897 3154.

Til sölu disel rafsuða MOSA TS 400 sl. 
Ný vél, nýr rafall. Keyrð 710 klst. Uppl. 
í s. 897 3154.

 Lyftarar

 Bátar

Útsala!
Útsala a Köfunarbúnaði & Námskeiðum 
www.kofunarskolinn.is Sími 699 4556.

Bátur til sölu á SPÁNI árg 94-96 þarfn-
ast smá lagfæringar er um 6m lang-
ur Er 10mín suður frá Torrevieja(cabo 
roing) Með 3,6l mercury, búkur frá 
Regal 1900, Er með leigustæði í bryggju 
tilboð ósakst í síma 898 5544

 Bílaþjónusta

Kringlu-bón
Ekið inn stóri/litli-turn. Öll bílaþrif. 
Opið 09-18 mán-fös. Lau 10-18. S. 
534 2455.

 Hjólbarðar

Heilsársdekk með kvartskornum. 
Mun betra grip en hefðbundin dekk. 
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið öryggi 
í hálku og bleytu. Styttri hemlunar-
vegalengd. Meira öryggi í beygjum. 
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir 
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ S. 
565 8600.

 Varahlutir

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar 
í VW. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 
892 7852.

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 
- 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is 

ÞJÓNUSTA

 Veitingastaðir

Hafið Bláa útsýnis og veitingastaður við 
Ósa Ölfusár fyrir einstakling og minni 
hópa. Opið alla daga S. 483 1000 & 
www.hafidblaa.is

 Barnagæsla

langar þér að fá indverskt mat í partí 
heima hjá þér......? sendu þá tölvu póst 
smnasiruz@yahoo.com eða hringdu í 
8468334 fyrir kl. 13:00

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

 Garðyrkja

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun, 
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garð-
inn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.

Nú er rétti tíminn til að gera garðinn 
klárann fyrir sumarið. Tökum að okkur 
allt sem þarf að gera fyrir garðinn þinn. 
Traust og falleg þjónusta. Sláttumenn 
garðaþjónusta. S. 846 0864.

Kranabílar
Öll almenn krana- og krabbavinna. 
Einnig minigrafa. Robbi gsm 896 0399, 
Atli gsm 844 5290.

1988 - 2008
Áreiðanleg og persónuleg í 20 ár. 
Þaulvant starfsfólk, það sama ár eftir 
ár. Úrvals tæki og kunnátta við notkun 
þeirra. Ef þú vilt pottþéttan aðila í 
garðvinnuna ertu á réttum stað. Skoðið 
heimasíðuna, gardarbest.is, s. 565 1400 
& 698 9334. gardarbest@gardarbest.is

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Blómstrandi garðar
Garðsláttur, fellum tré, klippum og sinn-
um öðrum garðverkum. Þið hringið og 
við komum. S. 695 5521

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 823 
4924.

ÚÐI ehf - Garðúðun. Örugg þjónusta í 
35 ár Úði ehf - Brandur Gíslason, skrúð-
garðameistari Sími 553 2999.

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Garðyrkja
Úðun, klipping, mold, sláttur, felli tré 
og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. 
S. 698 1215.
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Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna Vönduð 
og góð vinnubrögð Erum með vörubíl 
með krana SS Hellulagnir 691 8907.

Garðsláttur og önnur þjónusta Bjóðum 
upp ýmis garðyrkjustörf. Sláum, rökum 
og hirðum, hreinsum stéttar og fleira. 
Reynsla og gott verð. Garðsláttur ehf, 
s:840-4047

Garðaúðun.
Trjáklippingar, ahliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

RemontMax
spörslum, málum, parketleggj-

um, gifsum og flísaleggjum 
Gott verð.

S. 849 9301 
& 

www. flisarogmalun.is

Getum bætt við okkur verkefnum úti og 
inni. Tilboð eða tímavinna. Málið ehf. 
S. 896 5758.

Þrælvanur málari ætlar að bæta við sig 
verkum í sumar inni og úti. Vönduð 
og öguð vinnubrögð. Sanngjarnt verð. 
Tilboð eða tímavinna. Uppl. s. 897 
2318

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

 Húsaviðhald

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

 Stífluþjónusta

Húsamálari bætir á sig verkefnum í júní 
og júlí. S. 663 2788.

 Tölvur

WWW.VORTEX.IS

Tölvuþjónusta
Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft 
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615 
2000.

Gagnaendurheimt. Tölvuviðgerðir íhlutir 
Cisco og Microsoft vottun. S. 821 6839, 
Stefán.

Tölvuþjónusta 12 ára reynsla og þekking 
www.tölvuland.com S. 899 3469.

 Dulspeki-heilun

Terry Evans 5 júní
Skyggn i l ý s inga fundur í 
Hafnarfjarðarleikhúsinu 5 júní kl. 20 
-Forsala aðgöngumiða á midi.is - 
Aðgangsamiðar verða einnig seldir við 
innganginn - Takmarkað sætaframboð.

 Spádómar

Stína Lóa Spámiðill
Tarrot & draumráðningar. 

Leiðsögn um ástir, viðskipti og 
fjármál.

Sími 908 2008 & 462 2811 
- Visa/MasterCard Opið til 02 
alla daga. Geymið þessa aug-

lýsingu.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Ólöf Spámiðill er á land-
inu!

Tarotspil og fleira, leiðsögn og spádóm-
ar. S. 901 5000 til kl. 22:30 öll kvöld.

Símaspáin.
Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástarmál-
in, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. Yrsa. 
908 6414 (199 mín.) 553 5395 (173 
mín.Visa/MC). Símat. 10-24. Hringdu 
núna!

 Múrarar

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Gólfþjónustan
Tökum að okkur lagningu, slípun, lökk-
un ofl. á parketi, eigum margar tegundir 
af gegnheilu parketi til sölu. Hröð og 
góð þjónusta. S. 659 7596

Sólpallar
Viltu pallinn áður en sólin kemur? 
Komum á staðinn og gerum tilboð þér 
að kostnaðarlausu, erum búnir að vera 
í sólpallasmíði í 15 ár, erum snöggir 
og vöndum vinnu okkar. Upplýsingar 
veittar í síma 697 9660, Ólafur.

Nýsmíði - Viðhald - Breytingar. Sími 
894 1147

 Viðgerðir

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

 Önnur þjónusta

Fatabreytingar
Styttum buxur, skiptum um 

rennilása á buxum og jökkum, 
einnig leðurjökkum.

Opin mánudag- föstudag frá kl 
09 - 17.30. laugardaga 10-14. 
Lokað milli kl. 12 - 12.30 alla 
daga. Sími 552 5540. & 861 

4380. Skraddarinn á Horninu, 
Lindargötu 38. Geymið auglýs-

inguna.

Pípulagnir
Tek að mér viðhald á pípulögn-
um, skólplögnum, drenlögnum, 
hreinlætistækjum, baðherbergj-

um og ofnalögnum.
S. 663 2572.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Gerið verðsamanburð!
Robot ryksugur fyrir öll gólf með fjarstýr-
ingu, eru komnar aftur. Nú á kr. 23.500. 
Íslenskur leiðarvísir fylgir.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
www.motorogsport.is

Stubbastandar
Viltu losna við sóðaskapinn? Utanhúss 
öskubakkar, ýmsar gerðir í boði, bæði 
standar og á vegg. Standur ehf. Sími 
842 2535. stubbastandur@gmail.com

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla BÍLA & JEPPA, 
SPARNAÐUR: 7% til +27% þetta virk-
ar! Meiri Kraftur. Verð frá 9900.-kr. 30 
daga skilaréttur. SKM ehf Bíldshöfða 16. 
S:5178400 WWW.SKM.IS

Rúm frá Betra Bak
Yndislegt og nýlegt rúm, 100*200. Með 
hlífðardýnu og brúnum leðurgafli. Verð 
30þús. S: 866-3491 

Sjónvarp + borð.
20“ sjónvarp og smart glerborð undir, 
fæst á 12þús saman. S: 866-3491

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, má 
vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Óskast keypt

Óska eftir litlu fellihýsi. Strg. 250 þús. 
Uppl. í s. 663 0607.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 39.900. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 
552 2125 www.gitarinn.is

 Tölvur

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2500 Kg - Hraðlyfta 
(QL). Verð 28600 - PON ehf - S. 552 
0110 www.pon.is

Iðnskólinn í rvk selur notuð tæki- suðu-
vélar, rennibekki og ýmsan annan 
búnað. Selst í núverandi ástandi. Salan 
hefst miðvikudaginn 4. júní kl. 11 í 
málmiðnadeild Iðnskólans. Nánari uppl. 
veitir Egill í síma 822 2354.

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m,timbur 1x6 og 2x4 á 155 
og 205 kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á 
ulfurinn.is eða s. 696 3969, Sara.

 Verslun

 Heilsuvörur

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það 
líka með Herbalife. Reynsla í heilsuráð-
gjöf. Kaupauki fylgir. www.heilsuval.
topdiet.is Rannveig s. 862 5920.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Líkamsrækt

Einkaþjálfun
2-4 saman, betra verð bubbigunn@
worldclass.is(helst í sömu línu). Sími 
897-2400

Fjölþjálfi, Nordic Track CXT 950, k. í 
Erninum f. 3 árum. Kostaði 90 þús. 
Verð: 50 þús. Uppl. í s. 6903522.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.is

 Nudd

Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

 Heimilistæki

Ársgamall Gram ísskápur með sérfrysti 
að ofan st. 144x55x60. Verð 25 þ. S. 
588 8018.

 Húsgögn

Kíkið við hjá Maddömunum á Selfossi! 
Opið mið-fös. 13-18 og lau. 11-14. 
Maddomurnar.com.
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 Dýrahald

Tilboð á stórum búrum m/flísmottu 
1006 búr # Stærð: L 120 . B 75 . H 83 
aðeins 12,500 kr .www.liba.is

Tveir flottir beagle hvolpar til sölu 
Tilbúnir til afhendingar með ættbók 
Heilsufarssk og örmerktir. Nánari Uppl. í 
s. 894 7793 & 452 4700.

 Ýmislegt

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Fyrir veiðimenn

Laxa- og silungamaðkar til sölu í 
Vesturbænum. Uppl. í s. 857 1389 / 
551 5839.

 Hestamennska

Leðurjakkar kr. 29,950 svartir og brúnir. 
Leðurbuxur kr. 23.500 og kr. 23.950 
svartar og brúnar. 

 Tito.is - Súðarvogi 8 - Gsm 861-7388

 Handavinna

OverLock!
Óska eftir OverLock vél, ódýrt eða gef-
ins. Uppl. í s. 868 0736.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Björt og góð 2ja herb íbúð í Vesturbæ, 
nálægt KR vellinum. Aðeins reglusamir 
ásamt skilvísum greiðslum koma til 
greina. Leiga 120 þús á mán. Uppl. í 
s. 898 1188.

Góð 4 herbergja íbúð í 101 til leigu. 
Upplýsingar í síma 695 1730.

Til leigu 3ja herb. íbúð á svæði 108. 
Uppl. gefur Gunnar í s. 694 3601 e. 
kl. 18.

Til leigu mjög glæsileg 113 fm / 3 her-
bergja íbúð neðarlega á Skólavörðustíg. 
Verð 175.000 + hiti/rafm. Er laus 
01.08.2008. Upplýsingar í 891 9954

Nýstandsett 2-3ja herb íbúð á besta 
stað í 101 til leigu, c.a. 60 m2. Eignin 
er laus strax. Verð pr. mán 135 þús. Á 
sama stað eru til leigu mjög góð her-
bergi. Uppl í s. 824-3341

Til leigu mjög góð 4 herb. íbúð í tvi-
byli í 108 Rvk.Sérinngangur,bílastæði.
Innifalið:hiti og rafmagn, húsgögn, 
ískáp. þvottavél,TV,ADSL...Leiga 175 þ. 
á mán. Uppl. í s.6917895

Lítil einstaklingsíbúð til leigu á Seltj.nesi. 
Leigist eingöngu einstaklingi, reyklaus-
um og rólegum. 50þ. á mán. + trygging. 
S.8648822.

Laus strax. Lítil 2 herbergja íbúð á 
Laugavegi . Leiga 75.000 + Trygging. 
S. 8622598

4 herb. íbúð á Völlunum í Hfj. til leigu. 
Sérinngangur í fjórbýli. 40 fm afgyrtur 
pallur ofl. Leiga 165 þ. p. mán. + rafm. 
Uppl. í s. 820 8213.

Herbergi til leigu í Stórholti. Uppl. í s. 
899 3749 og 895 8698.

Íbúð til leigu ofarlega v/ Laugaveg. 
Sérinngangur og sér bílastæði í porti. 
Fyrirframgreiðsla + trygging. Uppl. í s. 
898 0868.

40fm snotur stúdíóíbuð í Kóp 201 til 
leigu fyrir einstakling frá 15. júní. leiga 
75þ. pr. mán. Reykleysi og reglusemi 
skilyrði. s:856 7172

 Húsnæði óskast

Hjón með 2 unglinga óska eftir 3-4 
herb. íbúð frá 1.júlí nk. Greiðslugeta 
80-110 þús. kr. Mjög góð meðmæli 
ef óskað er. Langtímaleiga. Uppl. í s. 
847 9233.

Par um þrítugt bráðvantar 2ja til 3 
ja herb íbúð. Greiðslugeta ekki yfir 
120 þús. Erum reglusöm og heiðarleg. 
Skilvísum greiðslum heitið. Áhugasamir 
vinsamlegast hafið samband við Bjarney 
s:6612639

 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðar og lagerhúsnæði til leigu í 
Hafnarfirði. Hagstæð leiga eða sala. 
Uppl. í s. 663 4736 & 663 4836.

 Sumarbústaðir

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2, 
og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir-
tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt-
að. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

ATVINNA

 Atvinna í boði

22 óskar eftir starfsfólki á bar og í sal. 
Umsókn með mynd sendist á pgr@
simnet.is

Veitingastaðurinn Domo
Óskar eftir duglegu og áhuga-
sömu starfsfólki til þjónustu 
í sal í kvöld- og helgarvinnu. 
Óskum einnig eftir vönum 

barþjónum. Íslenskukunnátta 
æskileg.

Upplýsingar gefur Magnús í 
síma 869 7846, 552 5588, eða 

á maggi@domo.is

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óska eftir 
vakstjóra og öðru starfsfólki í 
fullt starf. Unnið er á 15 daga 
vöktum. Skilyrði: starfsmaður 
þarf að hafa góða þjónustu-
lund, vera röskur, 18 ára eða 

eldri og íslenskumælandi.
Endilega hafið samband í síma 

8228835 eða www.nings.is

Atvinna
Deildarstjórar, kassastarfsmenn, 
lagermenn og almennir starfs-
menn óskast til starfa í nýrri 

verslun okkar á Korputorgi við 
vesturlandsveg.

Allar nánari upplýsingar 
gefur Eyþór í síma 820-8001. 

Netfang: eythor@rfl.is
Rúmfatalagerinn Korputorgi.

Employment agency 
seeks:

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - 
Call Sverrir 661 7000

Wilson’s pizza leitar af 
starfsfólki í eftirfarandi 

stöður.
Pizzabakara - Sendla - fólk í 
símsvörun - Um er að ræða 
hentugan vinnutíma í hluta-

starf. Góð laun fyrir rétta fólkið.
Umsóknareyðublöð á staðnum 
Wilson’s Pizza, Gnoðarvogi 44 
& Ánanaust 15 & Eddufelli 6 

eða í síma 581 1515.

Bakarí í Kópavogi
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí 
í Breiðholti aðra hvora 

helgi. Ekki yngri en 20 ára. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

Bakarí í Breiðholti
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí 
í Breiðholti aðra hvora 

helgi. Ekki yngri en 20 ára. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

Bettís
Starfsfólk óskast í afgreiðslu-
störf á kvöldin og um helgar. 
Yngri en 18 ára kemur ekki 
til greina. Íslenskukunnátta 

skilyrði.
Upplýsingar í síma 899 8212.

Bakarí í Kópavogi
Starfskraftur til afgreiðslu starfa 

í bakarí. Frá 1. Júlí. Vinnutími 
6:30-13:00 og 13:00-18:30 og 

aðra hvora helgi. Ekki yngri enn 
18 ára og íslensku kunnátta 

skilyrði.
Uppl. í s. 899 8212.

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf og 

aukavinnu.
Upplýsingar á staðnum.

Bílstjórar / Dælustjórar
Óskum eftir vönum dælustjór-

um og steypubílstjórum til 
starfa strax.

Upplýsingar gefur Knut 
Ödegaard í s. 660 8484. 

Einingaverksmiðjan Borg ehf.

- Hraustur bílsstjóri 
óskast -

Til stafa hjá Krydd og kavíar. 
Vinnutími frá 07.30 - 16.00.

Upplýsingar í síma 565 9933, 
Vala eða Garðar.

Pökkunarstöð - stjórn-
unarstarf

Búr ehf starfar á ávaxta-og græn-
metismarkaði og þjónar bæði 

dagvöruverslun og stofnana-og 
veitingahúsamarkaði.

Við leitum að starfskrafti til að 
hafa yfirumsjón með skurði og 
pökkun á ávöxtum og grænmeti 

fyrir neytendamarkað. Starfið 
felur í sér skipulagningu og 

framkvæmd á daglegum rekstri 
pökkunarstöðvar ásamt þáttöku 
í vöruþróun. Umsækjendur þurfa 

að hafa frumkvæði og góða 
samstarfshæfileika ásamt reynslu 

af störfum í matvælaiðnaði, 
dagvöruverslun eða veitingahúsa-

markaði.
Umsóknir skulu berast Kára 
Ólafssyni, verkstjóra. S. 510-

9420. Gsm 896-2836. kari@bur.is

Óskum eftir stálsmiðum, mönnum 
vönum járnsmíði og almennri suðu-
vinnu. Helst réttindamenn (í suðu). 
Næg verkefni framundan. Uppl. hjá 
Stál í stál ehf eða hjá Benedikt í s. 
848 0843.

Veitingahúsið - Lauga-ás.
Okkur vantar áhugasaman 

og lífsglaðan starfskraft í sal. 
Góður starfsandi. Góð laun fyrir 
réttan aðila. Íslenskukunnátta 

skilyrði.
Nánari upplýsingar á staðn-
um. Veitingahúsið Lauga-ás, 
Laugarásvegi 1. S. 553 1620.

Olíudreifing ehf óskar 
eftir að ráða vélstjóra 

eða handlaginn einstakl-
ing til vaktavinnustarfa í 
olíustöðina í Örfirisey.

Olíustöðin Örfirisey er stærsta 
olíubirgðastöð landsins. Þar er 

tekið á móti stærstum hluta alls 
eldsneytis sem flutt er til lands-
ins. Í birgðastöðinni er unnið á 
12 tíma vöktum og felst vinnan 

í losun og lestun olíuskipa, 
afgreiðslu eldsneytis til skipa 

og rekstur dælubúnaðar og skil-
vindu. Starfið stendur báðum 

kynjum jafnt til boða.
Allar nánari upplýsingar veitir 
Einar Sveinn Ólafsson í síma 
550 9944. Umsóknir sendist á 
tölvupóstfang einar@odr.is Sjá 
nánari upplýsingar um fyrir-

tækið á www.odr.is

HENDUR.IS
Mörg spennandi störf í boði, m.a. bíl-
stjórar, yfirmaður í eldhúsi, leiðbeinend-
ur, leikskólakennarar, lagerfólk, vörubíl-
stjóri, deildarstjórar, gestamóttaka o.fl. 
Upplýsingar á vef okkar www.hendur.is

Vantar nokkra 11-16 ára unglinga til 
þess að grúska í YouTube tónlistar-
myndböndum. Ágætlega borgað. 
Nánari upplýsingar: www.woodyallen.
com/auglysing/

Smiðir-Verkamenn-Flekauppsláttur: 
Óskum eftir vönum smiðum og verka-
mönnum í flekauppslátt. Uppl. 8565555 
- 6637434

Hellulagnir. Klárir og kraftmiklir menn 
óskast. Mikil vinna framundan. Workers 
needed. Alot of work ahead. Einar 
864-8100

Garðavinna
Vantar fólk í garðhreinsanir og slátt. 
Bílpróf æskilegt en ekki skilyrði. 
Umsóknir á gardlist@gardlist.is

Stýrimann og Vélavörð
Stýrimann, vélavörð og 2 háseta vana 
netaveiðum vantar strax á n/b Mörtu 
Ágústsdóttir til netaveiða frá grindavík. 
Stopp frá 20.júlí-15.sept. Uppl. í s. 426 
8286 & 894 2013.

Vélamann vantar í vaktavinnu á Akureyri. 
Upplýsingar í s. 898 8040. Jón Þór.

Dvalarheimili óskar eftir áreiðanlegum 
starfskrafti. vinnutími getur verið sam-
komulag, Staðsetning í Skipholti. upp-
lýsingar s. 5621671

Mig vantar meiraprófsbílstjóra til starfa 
strax. Uppl. í s. 894 2901.

Bar / skemmtistaður
Óskar eftir dyravörðum og barþjónum í 
aukavinnu. Áhugasamir hafi samband í 
síma 697 8333 & 848 4924 e. kl. 12.

Lagerstarf
Hýsing-vöruhótel, Skútuvogi 9, leitar að 
rösku og áreiðanlegu fólki til starfa við 
vörumerkingar og meðhöndlun á sér-
vöru. Vinnutími 8-16.30. Í boði er bæði 
sumar- og framtíðarstarf. Nánari upplýs-
ingar og umsóknarblöð á staðnum.

Starfsmaður óskast í steinsteypu sögun. 
Uppl. í s. 892 3710.

Iðnaðarmenn ehf.
Vantar smiði, smíðanema, og verka-
menn. Uppl. í s. 661 5050 eða imenn@
imenn.is

 Atvinna óskast

Tveir góðir smiðir á lausu, út sumarið, 
í leit af verkefnum. S. 861 3922 & 848 
1167.

Ungur námsmaður óskar eftir herbergi. 
S. 845 4890.

Mjög hraust og dugleg 27 ára kvk, óskar 
eftir góðri og vel launaðri vinnu. Flest 
allt kemur til greina. 899 6362 Júlía.
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Auglýsing um nýtt 
deiliskipulag og breytingar 
á deiliskipulagsáætlunum 

í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og bygging-
arlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru 
hér með auglýstar tillögur að nýjum og breyttum 
deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík.

Suðurlandsvegur, settjörn
Tillaga að deiliskipulagi fyrir settjörn við Suður-
landsveg. Tjörnin afmarkast af Suðurlandsvegi til 
norðurs, graslendi að sunnan sem liggur niður að 
Suðurá og Hrauntúnstjörn, að austan eru bæirnir 
Ártún og Hólmur og nokkru vestar eru Rauðhólar 
Að mati Orkuveitu Reykjavíkur er settjörn við 
Suðurlandsveg besti kosturinn til að taka við 
ofanvatni frá athafnasvæði á Hólmsheiði. Stærð 
settjarnar getur orðið að hámarki tuttugu þúsund 
m² þegar athafnasvæði er fullbyggt. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Gylfaflöt, atvinnulóðir
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Gylfaflöt 
í Grafarvogi. Í breytingunni felst að atvinnulóðum, 
sem hafði verið úthlutað til íþróttafélags með til-
heyrandi landnotkunarbreytingu, er breytt aftur í 
almennt atvinnusvæði, fjórar lóðir, í samræmi við 
upprunalegt deiliskipulag með síðari breytingum 
varðandi lóðarstærðir og úthlutunarskilmála.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Gerðuberg/Hólaberg
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Breiðholt 
3, vegna húsanna Gerðuberg 3-5 og 7 ásamt 
Hólabergi 84 bílastæðalóð, lóð gæsluvallar og 
fleira. Lóð Gerðubergs 3-5 stækkar til austurs og 
suðurs en aðrar lóðir á skipulagssvæðinu verða 
sameinaðar í nýja lóð að Hólabergi 84. Heimilt 
verður að byggja allt að 49 þjónustuíbúðir fyrir 
eldri borgara auk þjónusturýmis innan afmark-
aðra byggingarreita á lóðinni Hólaberg 84 og 
bílageymslu í kjallara. Á lóðinni Gerðuberg 3-5 
verður heimilt að byggja allt að þriggja hæða 
tengi- og inngangsbyggingu milli íbúðarhússins 
og Menningarmiðstöðvar. Á suðurhluta svæð-
isins er gert ráð fyrir almenningsgarði í eigu 
Reykjavíkurborgar.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipulags- 
og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að Borgartúni 
3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 4. júní 2007 
til og með 16. júlí 2008. Einnig má sjá tillögurnar á 
heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem 
telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum 
við tillögurnar skal skila skriflega eða á netfangið 
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs 
eigi síðar en 16. júlí 2008. Vinsamlegast notið upp-
gefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með 
tölvupósti. Þeir sem eigi gera athugasemdir innan 
tilskilins frests, teljast samþykkja tillögurnar. 

Reykjavík, 4. júní 2008
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

Höfum fengið í einkasölu þetta fallega einbýlishús. Eignin er 260 fm með
innbyggðum stórum tvöföldum bílskúr. Eign í mjög góðu standi utan sem
innan. Glæsileg hraunlóð. Útsýni. Verð 68 millj. Áhvílandi mjög hagstæð
lán. Teikningar og allar nánari upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars. 

Upplýsingar gefur Hilmar sölumaður í síma 892-9694.

SÆVANGUR - HF. FRÁBÆR STAÐSETNING

Fr
u

m

Mjög glæsileg 99,2 fm íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi með miklu útsýni
yfir Reykjarvíkurtjörn og miðborgina. Íbúðin er mikið uppgerð. 
Verð 31,9 millj.

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG MIÐVIKUDAG FRÁ KL.
17.00-18.00.

ÞINGHOLTSSTRÆTI 30, 3. HÆÐ - ÚTSÝNI

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Síðumúla 21 - www.eignamidlun.is - eignamidlun@eignamidlun.is - Fax: 588 9095

Sími: 588 9090

Opið hús í dag

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

KJARRMÓAR 4 - GBÆ  RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00

Fr
u

m

Sérlega fallegt mikið endurnýjað raðhús á þessum frábæra stað.
Eignin er 84,8 fm á 2 hæðum auk bílskúrs 29,9 fm, samtals 114,7 fm
en fyrir liggur samþ. teikningar af ca 10 fm stækkun á húsinu. Park-
et á gólfum. Glæsilegt nýtt eldhús, flísalagt baðh. Bílskúr
m/geymslulofti. Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Vilhelm býður ykkur velkomin.

fasteignir
10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til inn-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

MANBURÐUR Á LÁNUM

BLANDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

5 95%
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timamot@frettabladid.is

DR. RUTH WESTHEIMER KYN-
LÍFSFRÆÐINGUR ER 80 ÁRA.

„Talandi um kynlíf daginn 
út og inn hefur gert mig að 

betri skíðakonu. Enda er ég 
alltaf að tala um hreyfingu, 

að líta vel út og að taka 
áhættu.“

Dr. Ruth er einn frægasti kyn-
lífsfræðingur í heimi; hún 

hefur sent frá sér fjölda bóka 
og komið fram á ótal fyrir-

lestrum í útvarpi og sjónvarpi.

MERKISATBURÐIR
780  f.Kr.Fyrsti sólmyrkvi sög-

unnar skráður í Kína. 
1896 Henry Ford prufukeyrir 

fyrsta bílinn sem hann 
hannaði, einnig fyrsti bíll-
inn sem hann keyrði. 

1917  Pulitzer-verðlaunin eru af-
hent í fyrsta sinn. 

1926 Robert Earl Hughes setur 
met sem þyngsti maður 
heims. 

1944 Hornsteinn lagður að 
Stýrimannaskólanum í 
Reykjavík.

1959 Sjálfsbjörg, landssam-
band fatlaðra, stofnuð. 

1970 Tonga hlýtur sjálfstæði frá 
Bretlandi. 

1989 Aðgerðir kínverskra 
stjórnvalda til að brjóta 
á bak aftur mótmæli á 
Torgi hins himneska frið-
ar enda með blóðbaði. 

Steinsmiðja
• Viðarhöfða 1 
• 110 Reykjavík 
•  566 7878 
• Netfang: rein@rein.is

• Vönduð vinna

REIN

Legsteinar 
í miklu úrvali

60 ára afmæli
Sjöfn Inga 

Kristinsdóttir og 

Helgi Guðmundsson 
Í tilefni af sextugsafmælum 

okkar begg ja viljum við bjóða 
ætting jum og vinum til fagnaðar 

að Hólmakoti þann 14. júní nk. Góð aðstaða fyrir tjöld 
og tjaldvagna. Vinsamlegast tilkynnið þátttöku í 

síma 437 1847 fyrir 10. júní.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og bróðir, 

Emil Ragnarsson 
skipaverkfræðingur, Seiðakvísl 29, 
Reykjavík, 

andaðist á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
föstudaginn 30. maí. Hann verður jarðsunginn frá 
Langholtskirkju fimmtudaginn 5. júní kl. 13.00.  

   
                          Birna Bergsdóttir 
Kristín Emilsdóttir    Helgi G. Björnsson 
Sólveig Berg Emilsdóttir   Guðmundur Árnason 
Ragnar Þór Emilsson    Hildur Hrólfsdóttir 
Bergur Már Emilsson   Helena Hilmarsdóttir 
Eva María Emilsdóttir   Karl West Karlsson 
                               og barnabörn 
Gunnlaug Hanna Ragnarsdóttir  
Brynja Ragnarsdóttir 
Ragna Kristín Ragnarsdóttir 

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma, langamma og 
langalangamma,

Matthildur 
Guðbrandsdóttir 
frá Hólmavík, Hrafnistu, Reykjavík,

sem lést fimmtudaginn 22. maí, verður jarðsungin 
frá Breiðholtskirkju fimmtudaginn 5. júní kl. 11.00.

Benedikt Þorvaldsson
Guðbrandur Benediktsson Guðlaug Þorkelsdóttir 
Þorvaldur Helgi Benediktsson Sigurlaug Gísladóttir
Birgir Benediktsson Sigrún Sigurðardóttir
Sigrún Benediktsdóttir 
Steinþór Benediktsson Hildur Guðbjörnsdóttir
og barnabörn.   

Elskuleg eiginkona, móðir, amma og lang-
amma,

Kristín Katarínusdóttir
Lagarási 17, Egilsstöðum, 

lést á Sjúkrahúsinu á Seyðisfirði 23. maí.
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Gestur Guðmundsson
Gestur Valgeir Gestsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þjóðminjasafnið vinnur nú hörðum 
höndum að uppsetningu á sýningunni 
„Yfir hafið og heim“ sem verður opnuð 
við formlega viðhöfn annað kvöld.
Gripirnir sem sýndir verða eru ís-
lenskir forngripir frá nítjándu öld sem 
nýlega komu yfir hafið frá Svíþjóð. 

„Norræna safnið í Stokkhólmi var 
með þessa muni í sinni vörslu þar 
til nýlega, þegar ákveðið var að af-
henda Þjóðminjasafninu gripina. Þeir 
eru enn í eigu safnsins í Stokkhólmi, 
en hins vegar fáum við þá í varan-
lega vörslu og af því tilefni verða þeir 
sýndir almenningi,“ segir Lilja Árna-
dóttir, fagstjóri munasafns við Þjóð-
minjasafn Íslands.

Safnið í Svíþjóð var stofnað árið 
1871 og frá upphafi var rík áhersla 
á að ná inn heimildum og gripum frá 
Norðurlöndunum að sögn Lilju sem 
segir forsvarsmann þessa safns hafa 
unnið mikið brautryðjandastarf. „Art-
hur Hasselius sem stofnaði safnið var 
merkur brautryðjandi í safnamálum á 
Norðurlöndunum. Hann safnaði grip-
um frá venjulegu fólki og ekki bara 
listaverkum eða furðugripum eins og 
algengt var á þessum tíma og lagði 
áherslu á allt þetta norræna menning-
arsvæði.“ 

Þessi sænski hugsjónamaður hafði 
samstarfsmenn víða á þessu svæði og 
bæði keypti og fékk gefins gripi sem 
fóru á safnið. „Þessir munir eru að 
mestu sambærilegir við það sem til 
er hérlendis, en það sem er sérstakt 
við þá er að þeim hefur verið safn-
að á svæðum á borð við Vesturland, 

en þaðan hafa færri hlutir varðveist 
frá þessum tíma,“ útskýrir Lilja, sem 
segir þó að aðeins sé rétt búið að opna 
ferðakisturnar.

„Gripirnir sem komu eru mikið út-
skornir húsmunir, litlir kistlar, textíl 
á borð við búninga og ábreiður ásamt 
skarti sem tilheyra íslensku kvenbún-
ingunum,“ segir Lilja og bætir við að 
mikið af gripunum komi úr safni Helga 
Sigurðarsonar, prests úr Melasveit. 
„Helgi var merkur maður sem safnaði 
forngripum af mikilli natni og safnið 
hans var meðal þess sem selt var til 
Stokkhólms á sínum tíma. Þeir gripir 
eru vel merktir og þar eru góðar upp-
lýsingar um uppruna þeirra. Enda var 
Helgi mjög vandvirkur maður,“ segir 
Lilja sem segir einnig að enn eigi eftir 
að rannsaka gripina betur. Lilja segir 
einnig að ekkert drama ríki í kringum 
þessa gripi sem Svíar séu nú að færa 
okkur á borð við handritin, enda hafi 
Arthur Hasselius á sínum tíma verið 
í samstarfi við forsvarsmenn Þjóð-
minjasafns Íslands sem stofnað var 
1863. 

Sýningin stendur frá 6. júní til 31. 
janúar á næsta ári, en 6. júní er ein-
mitt þjóðhátíðardagur Svía. 

rh@frettabladid.is 

ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS:  TEKUR VIÐ ÍSLENSKUM FORNGRIPUM FRÁ SVÍUM

Yfir hafið og aftur heim á ný

KISTURNAR OPNAST Lilja Árnadóttir, fagstjóri munasafns Þjóðminjasafns Íslands, vinnur nú að uppsetningu sýningarinnar „Yfir hafið og heim“.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA 

Meðal gripa sem verða til sýnis á „Yfir hafið 
og heim“ er lok af Trafaöskju frá 17.öld. 

Þennan dag árið 1919 var 
lögð fram stjórnarskrár-
breyting í Bandaríkjunum 
og nítjánda grein henn-
ar leit dagsins ljós. Hún 
kemur í veg fyrir að fólki 
sé neitað um kosningarétt 
vegna kynferðis, og veit-
ir þar af leiðandi konum 
kosningarétt. Tillagan var 
staðfest hinn 18. ágúst árið 
1920. 

Nítjánda greinin var af-
rakstur langvarandi og 
ötullar kvenréttindabar-
áttu á þessum tíma. Þar 
má nefna hóp sem nefndi 
sig „The Silent Sentinels“ og hóf átján mán-
aða mótmæli árið 1917 fyrir framan Hvíta húsið 

til að vekja athygli á bar-
áttunni fyrir kosningarétti 
kvenna. 

Í kjölfarið lýsti þáverandi 
forseti, Woodrow Wilson, 
yfir stuðningi við baráttuna 
og tillöguna, sem þó mátti 
bíða þess að vera tekin til 
umfjöllunar í þinginu og var 
felld í fyrstu tilraun. Í kjöl-
farið hvöttu frelsis samtök 
kvenna almenning til að 
sniðganga þá sem felldu til-
löguna í næstu kosning-
um. Við næstu tilraun fékk 
tillagan stuðning með 304 
atkvæðum fylgjandi henni 

og 89 á móti. Greinin var síðan samþykkt árið 
síðar. 

ÞETTA GERÐIST:  4. JÚNÍ 1919

Konur fá að kjósa í Bandaríkjunum
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 512 5000.

AFMÆLI

NOAH 
WYLE 

leikari er 37 
ára.

RÓBERT 
DOUGLAS 
kvikmynda-
leikstjóri er 
35 ára. 

BERGLIND 
ÓLAFS-
DÓTTIR 

leikkona er 
31 árs.

ANGEL-
INA JOLIE 
kvikmynda-
leikkona er 
33 ára.

Í Stykkishólmi hefur norska 
húsið hafið sumarstarfs sitt. 
Það hófst formlega í lok maí 
með því að Ólafur K. Ólafs-
son, sýslumaður Snæfell-
inga, dró að húni endurgerð 
af fálkafána Sigurðar Guð-
mundssonar málara. 

Norska húsið er forsmíð-
að norskt hús, reist árið 
1832 af Árna Thorlacius 
kaupmanni og útgerðar-
manni í Stykkishólmi en er 
nú eigu Byggðasafns Snæ-
fellinga og Hnappdæla. Á 
miðhæðinni hefur verið sett 
upp heimili Árna og Önnu 
Thorlacius „Heldra heim-
ili í Stykkishólmi á 19. öld” 
en á jarðhæð eru sýningar-
salir og Krambúð þar sem 
hægt er að fá vandað hand-
verk, listmuni, minjagripi, 
póstkort, bækur og gamal-
dags nammi, gamalt leirtau 
og fleiri forvitnilegar vörur. 
Í risinu er síðan opin safn-
geymsla þar sem safngest-
ir geta glöggvað sig á hinum 
miklu viðum sem húsið er 
byggt úr og upplifað stemm-
ingu liðins tíma á annan hátt 
en á neðri hæðunum.

Árni Thorlacius og synir 
hans í Norska húsinu létu 
gera fálkafána árið 1874 
eftir teikningu Sigurðar 
Guðmundssonar málara og 
var honum flaggað á þjóð-
hátíðinni það ár sem óop-
inberum þjóðfána Íslend-

inga. Um þennan atburð 
segir Oscar Clausen meðal 
ananrs í Sögum og sögn-
um af Snæfellsnesi: „Þeir 
Thorlaciusar-feðgar voru 
þjóðræknir menn og sjálf-
stæðissinnaðir, enda miklir 
vinir Jóns forseta og honum 
handgengnir. Þeir létu 
þjóðhátíðar árið gjöra sér-
stakt flagg fyrir Ísland, fálk-
aflaggið, og flögguðu með 
því í fyrsta skipti á hátíðinni 
í Stykkishólmi. – Þetta flagg 
var svo viðurkennt skjald-
armerki Íslands, þangað til 
núverandi flagg fékkst.“ 

Nú hefur fengist leyfi til 
að endurgera fánann sem 
blakir við hún fyrir utan 
húsið. 

Við opnun sumarstarfsins 
verða opnaðar tvær bláar 
sýningar í Norska húsinu. Í 
Mjólkurstofunni er samsýn-
ingin „Í bláum skugga“. þar 
sýna listamenn sem tengdir 
eru Stykkishólmi á einn eða 
annan hátt, blá verk. Í Eld-
húsinu opnar sýningin „Eitt 
sumar í Hólminum bláa“ þar 
sem sýndir verða bláir hlutir 
sem til eru í eigu safnsins og 
eins hlutir sem fengnir hafa 
verið að láni hjá Hólmurum. 
Sýningin í Eldhúsi stendur 
yfir í allt sumar en sýning-
in í Mjólkur stofu til 1. júlí 
næstkomandi. Norska húsið 
er opið daglega í sumar kl. 
11.-17.  

Sumaropnun í 
Norska húsinu

SAGAN LIFNAR VIÐ Thorlacius-feðgarnir í norska húsinu í Stykkishólmi 
voru miklir þjóðernissinnar og flögguðu fálkafánanum árið 1874.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Guðlaugur Guðjónsson
frá Oddstöðum, Vestmannaeyjum,

lést mánudaginn 2. júní á Heilbrigðisstofnun 
Vestmannaeyja. Útförin fer fram frá Landakirkju 
laugardaginn 14. júní kl. 14.00.

Inga Hrönn Guðlaugsdóttir Birkir Agnarsson
Guðrún Guðlaugsdóttir Henrý Henriksen
Sigríður Guðlaugsdóttir Sigurgeir Þór Sigurðsson
Guðjón Guðlaugsson Helga K. Sveinbjörnsdóttir
afa- og langafabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu samúð 
og hlýju við andlát ástkærrar eiginkonu 
minnar, móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Erlu Pálsdóttur
Kjarrheiði 1, Hveragerði.

Guð veri með ykkur öllum.

Hörður Hjartarson
Helgi Harðarson Yuangkam Harðarson
Hjörtur Lárus Harðarson G. Svava Guðmundsdóttir
Ingibjörg Pála Harðardóttir Þórður Rúnar Þórmundsson
Lilja Hafdís Harðardóttir Frank Þór Franksson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Alexander Stefánsson 
fyrrverandi alþingismaður og ráðherra 
frá Ólafsvík, Lækjarsmára 4, Kópavogi,

er lést miðvikudaginn 28. maí á Hjúkrunarheimilinu 
Eir, verður jarðsunginn frá Ólafsvíkurkirkju föstudag-
inn 6. júní kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hins látna 
er bent á Ólafsvíkurkirkju.

                Björg Hólmfríður Finnbogadóttir
Finnbogi H. Alexandersson Sigríður M. Halldórsdóttir
Svanhildur Alexandersdóttir Marinó H. Sveinsson
Stefán Alexandersson Laila Michaelsdóttir
Lára Alda Alexandersdóttir Þórður Ólafsson
Örn Alexandersson Aðalheiður St. Eiríksdóttir
Atli Alexandersson Elfa Ármannsdóttir Eydal
                       barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, dóttir, amma og langamma,

Aðalheiður Rósa 
Emilsdóttir
Hæðarbyggð 16, Garðabæ,

andaðist 1. júní. Útförin fer fram fimmtudaginn 
5. júní kl. 15.00 frá Vídalínskirkju, Garðabæ.

Baldvin Magnússon
Magnús Baldvinsson Guðrún Ágústa Brandsdóttir
Björt Baldvinsdóttir Raphael Wechsler
Hrund Óskarsdóttir Árni Gunnarsson
Drífa Óskarsdóttir Stúart Hjaltalín
Ágústa Kristín Árnadóttir, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Kristinn P. Michelsen
Skólabraut, Seltjarnarnesi,

verður jarðsunginn frá Seltjarnarneskirkju föstudag-
inn 6. júní kl. 11.00. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþökkuð en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Parkinsonssamtökin á Íslandi.

                     Margrét Þorgeirsdóttir
Karl G. Kristinsson Jóhanna Sigurjónsdóttir
Kristín B.K. Michelsen Magnús Sigurðsson
Sólveig H. Kristinsdóttir Björn St. Bergmann
Anna Karen Kristinsdóttir Gestur Helgason
afa og langafabörn.

Hjartkær eiginkona, móðir, tengdamóðir 
og amma,

Hanna Ragnarsdóttir
Sóltúni 11, Reykjavík,

sem lést 28. maí á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni, verður 
jarðsungin frá Dómkirkjunni fimmtudaginn 5. júní 
kl. 15.00.

                          Guðmundur Einarsson
Kristín Guðmundsdóttir Vignir Einar Thoroddsen
Ásdís Guðmundsdóttir Þórarinn V. Þórarinsson
Árni Guðmundsson Hrönn Stefánsdóttir
                                 og barnabörn.

Maðurinn minn, faðir, tengdafaðir og afi,

Sigurður Þórðarson 
tannlæknir,

lést á líknardeild LSH 31. maí síðastliðinn. Útförin fer 
fram frá Neskirkju föstudaginn 6. júní kl. 13.00. Blóm 
og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hans er bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Kristín S. Karlsdóttir
Guðrún Hrund Sigurðardóttir Hörður Harðarson
Arnar Þór Sigurðsson Guðrún Dögg Jóhannsdóttir
Andri Vilhjálmur Sigurðsson Auður Ýrr Þorláksdóttir
Gunnar Már Sigurðsson
Guðrún Anna Pálsdóttir Gunnar Halldór 
 Sigurjónsson
og barnabörn.

Jóna Birta Óskarsdóttir 
frá Hábæ Þykkvabæ, 
Stangarholti 5, Reykjavík,

andaðist sunnudaginn 1. júní.

                                     Gísli Jónsson
Steinunn Ósk Kolbeinsdóttir Ísólfur Gylfi Pálmason
Sigurður Hreinsson Bryndís Hulda 
 Guðmundsdóttir
Ragnheiður Gísladóttir
Björk Gísladóttir Guðbrandur Örn Arnarson
                                     og barnabörn.

MKLAR BREYTINGAR Undanfarið hafa staðið yfir endurbætur á Hrafn-
istu. Á sjómannadaginn fór síðan fram endurvígsla við hátíðlega athöfn. 

Hrafnista í Reykjavík var 
endurvígð á sjómanna-
daginn 1. júní eftir miklar 
endur bætur. Það var 
Biskup Íslands, herra Karl 
Sigur björnsson, sem flutti 
blessunarorð við vígsluna.

 Nýju húsakynnin voru 
formlega tekin í notk-
un þegar Guðlaugur Þór 
Þórðarson heilbrigðis-
ráðherra og Jóhanna 
Sigurðar dóttir, félags-, og 
tryggingamálaráðherra, 

klipptu á borða við vígsl-
una. 

Markmið með breyting-
unum er að sögn forvígis-
manna Hrafnistu að koma 
til móts við vaxandi kröf-
ur nútímans um aðbúnað í 
þjónustu og umönnun aldr-
aðra. Heimilisfólkinu líkar 
að sögn afar vel við breyt-
ingarnar og er það mál 
manna að skemmtilegt and-
rúmsloft svífi yfir vötnum 
í nýju húsakynnunum. 

Endurvígsla 
Hrafnistu
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

...Halló, ég kemst ekki 
í símann sem stendur 
þar sem ég er upptek-
inn við að breytast í 

púpu.

Áheyrnarprufur

Já? Þetta eru 
söngvaraprufur? 
Ég heyri ekki eitt 

einasta hljóð!

...og 
samt 

ertu sá 
besti 

hingað 
til!

Áheyrnarprufur

Úr veginum!
Passið 
ykkur!

Allir frá! Kona með 
espressó!

Seint að 
sofa í gær, 
Fanney?

Stundum 
dugar 

Ég er á leið í skólann 
að læra sögu.

Fólk segir að ef maður 
þekki ekki söguna sé 
maður dæmdur til að 

endurtaka hana. 
...hafa þau ekki 
hent þér úr skól-

anum áður?

Ah, það er 
gömul saga.

Svona! Tvær 
alveg eins 
samlokur 
með lifrar-

kæfu. 

Búið að skera 
skorpuna af 
báðum, á 

tveimur alveg 
eins diskum.

Þökk sé vandvirkni minni 
við undirbúninginn getið 
þið ekki rifist um 

neitt í sambandi við 
þessa máltíð!

Hann 
smurði 

mína fyrst! En óréttlátt!!

Líkamsrækt, líkaminn 
hefur heltekið þjóðina. 
Dýrkun á líkamlegu 
atgervi á landinu má 
líkja við upphafi 

Ólympíuleikana hjá 
Grikkjum. Fáklædd 
spriklar þjóðin nú inni 

í Ólympíu-fjöllum 
landsins; World Class og hvað þetta 
heitir nú allt saman. Allt miðar að 
því að upphefja líkamann enda 
hefur hinni fornu speki verið hald-
ið á lofti að heilbrigð sál býr í 
hraustum líkama. Sá sem er feitur 
hlýtur að vera afskaplega óham-
ingjusamur.

Fyrir þetta borgar almúginn 
morðfjár því enginn er maður með 
mönnum nema hann greiði 

tugþúsundir í spandex-galla, Nike-
skó og drykkjarbrúsa með orku-
drykkjum á ári hverju. Ekki þýðir 
að vera „hallærislegur“ í ræktinni, 
í notuðum skóm, gömlum íþrótta-
buxum og frekar lummó Liverpool-
búningi. Nema hann sé náttúrlega 
keyptur á Anfield og merktur eftir-
lætisleikmannninum. Þá er hægt að 
monta sig af pílagrímsferðinni í 
lúxusklefanum eða gufunni.

Þjóðinni þykir líka fátt jafn gott 
og að gúffa í sig grænmetisréttum. 
Ekkert rautt kjöt, engar „lifandi og 
saklausar“ verur sem myrtar eru 
til manneldis því þær eru okkur 
svo skaðlegar. Mjólkin er jafnvel 
komin á bannlista. Þrátt fyrir hug-
rakkar auglýsingar mjólkurfram-
leiðanda sem halda því fram að 

allir verði ljótir, tannlausir og feitir 
ef þeir drekka ekki mjólk. Og ekki 
má nú gleyma stólpípunum í Pól-
landi. Öllum heilsuvikunum í 
útlöndum þar sem skítnum er dælt 
út í tonnavís. Líkaminn SKAL líta 
út eins og Kellogg‘s-auglýsingun-
um. 

En viti menn. Í Hafnarfirði býr 
maður sem uppgötvað hefur nýja 
líkamsrækt. 89 ára að aldri og jafn 
vel á sig kominn og hver annar aul-
inn sem hoppar og skoppar í vaxta-
ræktarsölunum. Töfraformúlan er 
einföld. Aldrei að borða sig saddan. 
Þrjár máltíðir á dag sem saman-
standa af fiski og kjöti á degi hverj-
um og hálftíma göngutúr á hverj-
um degi. Ódýrara getur það ekki 
verið. 

STUÐ MILLI STRÍÐA: Ódýrasta líkamsrækt í heimi
FREYR GÍGJA GUNNARSSON TELUR AFA SINN VERA LÍKAMSRÆKTARFRÖMUÐ

Eignastu lögin 
af nýju plötu 
Bubba á undan 
öllum
Þú gætir um leið unnið
miða á útgáfutónleikana
þann 6. júní

Lifðu núna

Nú getur þú keypt lögin af 
væntanlegri plötu Bubba Morthens 
hjá Vodafone og spilað þau aftur og 
aftur úr símanum þínum.

Prófaðu hvað þetta er þægilegt, 
náðu í titillagið Fjórir naglar með 
því að senda SMS skilaboðin   
lag Bubbi í 1900 eða farðu á 
vodafone.is.

Allir sem kaupa lög af plötunni eiga 
kost á því að vinna miða fyrir 2 á 
útgáfutónleika Bubba sem verða í 
Borgarleikhúsinu 6. júní.
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Þorkell Sigurbjörnsson er eitt 
ástsælasta og áhrifamesta 
tónskáld okkar Íslendinga. 
Höfundarverk hans er einkar 
fjölbreytilegt og inniheldur 
fjölda hljómsveitarverka, 
einleikskonserta, kammerverka, 
mikið af raf- og tölvutónlist, 
kammeróperur, sönglög og 
kórtónlist. Í ár fagnar Þorkell 
sjötugsafmæli sínu og í tilefni 
þess verða haldnir sérstakir 
afmælistónleikar í Íslensku 
óperunni í kvöld kl. 20. Tónleik-
arnir eru hluti af dagskrá 
Listahátíðar í Reykjavík.

Efnisskrá tónleikanna verður 
sérlega falleg og inniheldur öll 
verka Þorkels fyrir einleiksfiðlu 
og fiðlu og píanó. Hljóðfæraleik-
arar eru þau Sigurbjörn Bern-
harðsson, fiðluleikari og frændi 
tónskáldsins, og Anna Guðný 
Guðmundsdóttir píanóleikari. 

Tónleikarnir verða endur-
teknir kl. 20.30 annað kvöld í 
Laugarborg við Hrafnagil í 
Eyjafjarðarsveit. - vþ

Tónskáldið 
Þorkell 
heiðraður

SIGURBJÖRN OG ANNA GUÐNÝ Æfa af 
kappi fyrir tónleikana í kvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kammerkórinn Hljómeyki 
heldur tónleika í Háteigs-
kirkju í kvöld kl. 20. Kórinn 
sneri nýverið heim úr vel 
heppnaðri ferð á hina virtu 
Florilège Vocal de Tours-
kórakeppni í Frakklandi þar 
sem hann vann til verðlauna 
sem besti kammerkórinn.

Magnús Ragnarsson, stjórnandi 
kórsins, er að vonum ánægður 
með árangurinn. „Kórar keppa í 
ýmsum flokkum í þessari keppni, 
auk þess að keppa um sjálf aðal-
verðlaunin, og við urðum sem 
sagt hlutskörpust í kammerkóra-
flokknum ásamt kórnum Khres-
chatyk frá Úkraínu. Keppnin er 
frekar hátt skrifuð í tónlistar-
heiminum og því er það mikill 
heiður og mjög ánægjulegt að ná 
svona langt í henni.“

Eins og gefur að skilja eru það 
aðeins mjög metnaðarfullir og 
góðir kórar sem komast að í 
keppni sem þessari. Magnús 
segir það hafa verið upplifun að 
heyra hina kórana syngja. „Það 
hvíldi reyndar mikil leynd yfir 
öllu á meðan keppnin sjálf stóð 
yfir; til að mynda voru mjög 
strangar reglur um að kórarnir 
mættu ekki sjá tónleikasalinn 
fyrir keppnina og heldur ekki 
heyra í hinum kórunum. En að 
keppni lokinni sungu kórarnir 
saman og héldu tónleika hverjir 
fyrir aðra og þá heyrðum við að 
þarna voru afskaplega vandaðir 
kórar á ferð. Til að mynda var 
þarna kór frá Filippseyjum sem 
æfir sjö daga vikunnar og annar 
frá Bandaríkjunum sem æfir 
fimm sinnum í viku. Reyndar er 
dálítið gaman að segja frá því að 
kórinn sem vann sjálf Grand 
Prix-verðlaunin var kór frá Lyon 

í Frakklandi sem æfir aðeins 
tvisvar í viku. Kórinn minnti mig 
á franska handboltalandsliðið 
sem vann heimsmeistaramótið í 
Reykjavík 1995, en var bara 
temmilega afslappað meðan á 
keppninni stóð og eyddi öllum 
sínum tíma á Kaffibarnum frek-

ar en á æfingum.“
Á efnisskrá tónleikanna í kvöld 

eru þau kórverk sem kórinn flutti 
í keppninni og fleyttu þeim þar 
til sigurs. En hvað er svo fram 
undan hjá Hljómeyki? „Við 
ætlum að flytja Náttsöngva 
Rakhmanínovs á tónleikum í 

Skálholti hinn 10. júlí og svo 12. 
júlí frumflytjum við Missa brevis 
eftir Svein Lúðvík Björnsson. 
Svo stefnum við bara ótrauð á 
næstu Florilège Vocal de Tours-
keppni eftir tvö ár,“ segir 
Magnús. 

vigdis@frettabladid.is

Hljómeyki sigraði í virtri kórakeppni

Bílaland B&L, Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - 575 1230 - luxusbilar@bilaland.is. 

Komdu og kynntu þér kjörin.

Opið virka daga frá kl. 10 til 18 og á laugardögum frá kl. 12 til 16.

L.R. RANGE ROVER SPORT 
HSE
Nýskr: 01/2006, 4400cc, 300 hö.,5 dyra,
sjálfskiptur, ljósgrænn, ekinn 18.000.

Verð: 8.600.000

L.R. DISCOVERY 3 HSE
Diesel
Nýskr: 03/2006, 2700cc, 5 dyra,
sjálfskiptur, svartur, ekinn 75.000 þ.

Verð: 7.190.000

L.R. RANGE ROVER HSE
Diesel
Nýskr: 01/2006, 3000cc, 5 dyra,
sjálfskiptur, grænn, ekinn 54.000

Verð: 9.400.000

L.R. RANGE ROVER
Supercharged
Nýskr: 01/2006, 4200cc, 400 hö., 5 dyra, 
sjálfskiptur, svartur, ekinn 27.000.

Verð: 12.500.000

4 lúxus „ísbirnir“
komnir í Bílaland B&L.LÚXUS

ALLIR INNFLUTTIR
OG ÞJÓNUSTAÐIR

AF UMBOÐI

575 1230

KAMMERKÓRINN HLJÓMEYKI Vann til verðlauna sem besti kammerkórinn á hinni virtu Florilège Vocal de Tours-keppni í Frakklandi.
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> KIM AFTUR Í KYNLÍFIÐ

Kim Cattrall snýr aftur á sjón-
varpsstöðina HBO á næstunni, 
þótt ekki verði það í hlutverki 
Samönthu í Sex and the City. 
Kynlífið verður þó ekki langt 
undan, því hún hefur tekið að 
sér aðalhlutverkið í þáttunum 
Sensitive Skin, sem fjalla um 
líf miðaldra húsmóður sem 
gengur í endurnýjun líf-
daga sem kynvera. 
Þættirnir eru byggðir 
á þáttaröð frá BBC.

folk@frettabladid.is

Bandaríska tónlistargoðsögnin Bo Diddley 
lést á mánudaginn, 79 ára að aldri. Hann 
hafði átt á brattann að sækja eftir að hann 
fékk hjartaslag í fyrra.

Bo Diddley er einn af feðrum rokksins, 
var í fyrstu hrinu rokkara, 
manna á borð við Elvis, 
Chuck og Jerry Lee. Hann 
hafði spilað á götuhornum í 
Chicago þegar Chess-
útgáfan tók hann upp á sína 
arma árið 1954. Skærast 
skein stjarna hans á 6. 
áratugnum. Tónlist Bos er 
auðþekkjanleg á hinum 
sérstaka „Bo Diddley-takti“ 
sem er í lögunum. Taktinn má 
heyra í frægasta lagi Bos, 
„Who Do You Love“. Bo 
söng mikið um sjálfan sig 

eins og lög eins og „Bo Diddley“ og „Hey 
Bo Diddley“ bera vitni um. Þá var Bo 
frægur fyrir allsérstæða gítara sem hann 
fékk Gretsch-verk- smiðjuna til að 

framleiða 
fyrir sig. 
Frægastur er 
kassalaga 
„Twang 
machine“-

gítarinn, en 
einnig átti Bo til 
að birtast með 
loðfóðraða 

gítara og 
stjörnulaga. 

Bo Diddley látinn

BO DIDDLEY
1928-2008

VALLI SPORT Umboðsmaður Íslands 
auglýsir eftir drottningum og prinsum 
næturinnar til að birtast í nýju mynd-
bandi sem stendur til að sýna um heim 
allan.

Húðflúrunarhátíðin Ice-
landic Tattoo Festival fer 
fram nú um helgina. Há-
tíðin, sem nú er haldin í 
þriðja sinn, stækkar með 
ári hverju. 

Icelandic Tattoo Festival hefst nú 
á föstudag, en þetta er þriðja árið 
í röð sem hún er haldin í Reykja-
vík. Hjónin Össur Hafþórsson og 
Linda Mjöll Þorsteinsdóttir standa 
að hátíðinni, sem stækkar með ári 
hverju. Hún er haldin í salnum 
yfir skemmtistaðnum Tunglinu, 
við Tryggvagötu. „Við fáum 
flúrara frá Evrópu, Bandaríkjun-
um og Íslandi, sem allir hittast 
niðri á Tunglinu, svo þetta verður 
eins og ein stór tattústofa. Þetta 
eru um átján flúrarar í ár, svo 
þarna verður að finna allar stefn-
ur og strauma,“ útskýrir Össur, 
sem segir aðsóknina afar góða.

„Þetta hefur tekist svo vel und-
anfarin ár að flúrararnir hafa 
verið orðnir fullbókaðir upp úr 
hádegi á laugardegi. Við erum 
farin að taka við tímapöntunum, 
en annars kemur fólk bara við, 
skoðar hvað við erum að gera og 
pantar sér tíma hjá þeim flúrara 
sem því líst á. Svo er tattúinu bara 
hamrað á,“ segir Össur brosandi. 

Hann segir það aðallega Íslend-
inga sem sækja hátíðina heim, þó 
að ferðamenn séu líka í þeim hópi. 
„Það er mikill áhugi fyrir hendi, 
þetta er svo breytt. Í gamla daga 
voru það helst sjóararnir sem 
fengu sér tattú, svo kom smá 
tribal-bylting og allir voru í litlum 
flúrum og kínatáknum. Núna eru 
strákarnir að koma og fá sér 
kannski eina mjög stóra mynd í 
fyrsta skiptið, og stelpurnar líka,“ 
útskýrir Össur. „Fólk veit meira 

hvað það vill, sem er náttúrlega 
dálítið atriði í þessu,“ segir hann 
kíminn.

Verðlaun fyrir bestu flúrin 
verða veitt á Bar 11 á sunnudags-
kvöld, en þar verða einnig haldnir 
tónleikar í tengslum við hátíðina á 
föstudags- og laugardagskvöld. 
Hátíðin stendur frá 12-22 á föstu-
dag og laugardag, en 12-19 á 
sunnudag. Aðgangseyrir er 600 
krónur. sunna@frettabladid.is

Þriðja húðflúrunarhátíðin

AUKIN AÐSÓKN Hjónin Linda Mjöll Þorsteinsdóttir og Össur Hafþórsson eru aðstand-
endur húðflúrunarhátíðarinnar, og segja hana fara stækkandi. Þau eru einnig eigend-
ur tattústofunnar Reykjavík Ink.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BREYTTAR STEFNUR Össur segir tískuna 
núna frekar vera að fá sér eitt stórt tattú, 

sem hylur jafnvel heilan handlegg, eins 
og á þessum gesti hátíðarinnar fyrir 

tveimur árum, frekar en mörg lítil eða í 
tribal-stíl. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Já, við erum að leita eftir 
næturdrottningum og svörtum 
prinsum – vöðvamiklum. Flottu 
fólki á Íslandi. Fólki sem stundar 
skemmtanalífið og er til í að sýna 
hversu flott það er,“ segir Valli 
sport, umboðsmaður Merzedes 
Club.

Blásið verður til partís á 
Tunglinu næsta föstudagskvöld 
og verða kvikmyndatökuvélar á 
lofti. Valli neitar því aðspurður að 
verið sé að taka upp auglýsingu 
heldur á að taka upp bút í 
myndband við lagið „I Wanna 
Touch You“ sem hefur verið 
áberandi í útvarpi að undanförnu. 
„Við munum því vera með 
kvikmyndavélar á staðnum til að 
mynda stemninguna fyrir okkar 
næsta tónlistarmyndband ásamt 
kynningu á hljómsveitinni fyrir 
Evrópumarkað,“ segir Valli. Til 
stendur að sýna myndbandið um 
heim allan.

Leitar að næt-
urdrottningum

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500

• Álstell 7005 T-6
• Shimano Acera 21 gíra
• Tektro V-bremsur
• SR Suntour M2000 framdempari
   m/63 mm slaglengd
• Stillanlegur stífleiki

Explorer 2.0 - Götuhjól fyrir 
dömur og herra

Hjóladeildin er í Holtagörðum

Trail X 2.0 - Fjallahjól
• Álstell 7005 T-6
• Shimano Acera 24 gírar
• V-bremsur
• RST Omni 191 dempari
   m/75 mm slaglengd
• Stillanlegur stífleiki

Vandað, alhliða fjallahjól 
í skemmri eða lengri ferðir.
Setstaða hentar vel til 
þolþjálfunar.

Verð 36.990 kr.

Hjólið hentar vel 
innanbæjar og á 
malarvegum.
Upprétt setstaða 
ásamt dempara 
í sætispósti auka 
enn á þægindin.

Verð

37.990 kr.
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Allt í eldhúsið

Opið virka daga kl. 10:00-20:00  Laugardaga kl. 10:00 - 18:00  Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00  www.IKEA.is
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2.990,-/18 í pk.
DINERA matarstell, drapplitað.
Djúpir diskar 22 cm. Hliðardiskar 20 cm. 
Diskar 26 cm. 6 stk. af hverjum.

695,-
SYNTES SKISS
diskur, Ø29 cm. Hvítt/rautt.

DINERA skál,  Ø14, H6 cm. 
Ljósgrænt. 195,-

DINERA PROVINS diskur, 
Ø32 cm. Ljósgrænt. 595,-

DINERA djúpur diskur,
Ø22 cm. Drapplitað. 250,-

DINERA diskur Ø26 cm. 
Drapplitað.  250,-

DINERA skál, Ø14, H6 cm. 
Grátt. 195,-

DINERA PROVINS diskur, 
Ø32 cm. Grátt.  595,-

2.990,-/18 í pk.
SYNTES matarstell, 18 hlutir.
Skálar Ø14, H6 cm. Hliðardiskar Ø20 cm. Matardiskar Ø26 cm. 
6 stk. af hverjum. Fæst í svörtu og hvítu.

3.990,-/18 í pk.
ARV matarstell, beinhvítt. Djúpir diskar 
Ø22 cm. Hliðardiskar Ø22 cm. 
Matardiskar Ø28 cm. 6 stk. af hverjum.

3.990,-/18 í pk.
RONDO matarstell. Svart. Diskar Ø27 cm, 
Hliðardiskar Ø19 cm. Djúpir diskar Ø19 cm. 
6 stk. af hverjum.

POKAL glas 35 cl. H14 cm. 
Glært gler.  75,-

245,-/6 í pk.
IKEA 365+ glös 30 cl. Glært gler.

495,-/6 í pk.
SVALKA rauðvínsglös 30 cl. 
Glært gler.

395,-/12 í pk.
SVEPA glös 22 cl. Glært gler.

SVALKA kampavínsglös 15 cl. 
Glært gler. 495,-/6 í pk.

295,-/2 í pk.
SYNTES SKISS skálar
Ø9 og Ø7 cm. Ýmsir litir.

395,-
SYNTES SKISS 
skál Ø17 cm. Hvítt/bleikt.
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

14

12

14

7

SEX AND THE CITY kl. 5.20 - 8 - 10.40
INDIANA JONES 4  kl. 5.40 - 8 - 10.20

14
12

SEX AND THE CITY kl. 5 - 8 - 10.50
SEX AND THE CITY LÚXUS kl. 8 - 10.50
INDIANA JONES 4 DOLBY DIGITAL kl. 5.20 - 8 - 10.40
INDIANA JONES 4 LÚXUS DOLBY D kl. 5.20
PROM NIGHT    kl. 6 - 8 - 10
WHAT HAPPENS IN VEGAS    kl. 5.45 - 8 - 10.15
SUPERHERO MOVIE  kl. 4
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 3.50
HORTON   kl. 3.50 ÍSLENSKT TAL

5%

5%

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

14
12
14

7

SEX AND THE CITY kl. 7 -  10
INDIANA JONES 4 kl. 5.30 - 8 - 10.30
PROM NIGHT kl. 6 - 8 - 10
WHAT HAPPENS IN VEGAS kl. 5.45 - 8 - 10.15

5%

SÍMI 551 9000

12
7
12

7

FORBIDDEN KINGDOM kl.5.30 - 8 -10.30
KICKIN ÍT OLD SKOOL kl.5.40 - 8 -10.20
HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB kl.5.45 - 8 - 10.15
MADE OF HONOUR kl. 8 - 10.10
BRÚÐGUMINN kl. 6 ENSKUR TEXTI

SÍMI 530 1919

TILBOÐSVERÐ
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

MERKTAR MEÐ RAUÐU

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

INDIANA JONES 4 kl. 8 - 10:30 12

HAROLD AND KUMAR 2 kl. 8 12

WHAT HAPPENS IN VEGAS kl. 10:10 L

SEX AND THE CITY kl. 8 - 10:45 14

INDIANA JONES 4 kl. 8 - 10:30 12

FORBIDDEN KINGDOM kl. 8 16

NIM´S ISLAND kl. 8 12

FORBIDDEN KINGDOM kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

INDIANA JONES 4 kl. 5:30 - 8D - 10:40D 12

INDIANA JONES 4 kl. 8 - 10:40 VIP
LOVE IN TIME OF CHOLERA kl. 8 7

NEVER BACK DOWN kl. 10:40 14

NIM´S ISLAND kl. 5:30 L

IRON MAN kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

VALLEY OF ELAH síð. sinn kl. 8 16

THE HUNTING PARTY síð. sinn kl. 10:40 12

U2 3D síð. sinn kl. 6/3D L

SEX AND THE CITY kl. 5 - 8 - 10:50 14

INDIANA JONES 4 kl. 6:30D - 9D - 11:30D 12

NEVER BACK DOWN kl. 11:30 14

IRON MAN kl. 6:30 - 9 12

DIGITAL

3-D DIGITAL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

SEX AND THE CITY kl. 4.30, 6 og 9 14

INDIANA JONES 4 kl. 4.30, 7 og 10 12

HAROLD & KUMAR 2 kl. 8 og 10.10 12

1/2
SV MBL

- V.J.V., Topp5.is / FBL

- Þ.Þ., DV

- J.I.S., film.is- K.H., DV.- 24 STUNDIR

STELPURNAR ERU MÆTTAR Á HVÍTATJALDIÐ

„Tja, það fer nú eftir því hvernig maður lítur á þetta. 
En jú, ég er að fara að gefa út undir merkjum Máls 
og menningar. Þetta er reyndar ekki í fyrsta skipti 
sem það gerist,“ segir ljóðskáldið og rithöf-
undurinn Eiríkur Örn Norðdahl, sem hefur 
gengið til liðs við Mál og menningu. 

Ljóðskáldið segist hins vegar ekki vera hætt 
með hinum háværa Nýhil-hópi sem hefur látið 
mikið á sér bera á bókmenntasviðinu undanfarin 
ár. „Nei, ég er alls ekki að svíkja lit, síður en svo. 
Nýhil-félagsskapurinn hefur alltaf verið hugs-
aður sem möguleikaverksmiðja og hann 
framkvæmir eitthvað sem aðrir þora 
ekki að leggja út í,“ útskýrir Eiríkur, 
sem óttast síður en svo að lenda ofan í 
lítilli skúffu hjá risanum í bókaútgáfu 
og rykfalla þar. „Nei, Silja Aðalsteins-
dóttir er að byrja þarna sem útgáfu-
stjóri og við erum góðir vinir þannig 
að þetta ætti svo sem að vera í lagi.“

Eiríkur ætlar ekki að ráðast á garð-

inn þar sem hann er lægstur með sinni fyrstu 
útgáfu hjá forlaginu því hann hefur þýtt ljóð 
bítnikk-skáldsins Allens Ginsberg. „Þetta 

hefur verið ansi lengi á leiðinni. Ég byrj-
aði á þessu í Þrándheimi í Noregi árið 
2001 og var þá búinn að birgja mig upp 
af sígarettum, kaffi og ofnpitsum. 

Þetta var í fyrsta skipti sem að ég vann með 
fartölvu og mér fannst það svo gaman að ég 

gat eiginlega bara ekki hætt,“ útskýrir 
Eiríkur en einnig er væntanleg frá 

honum myndljóðabók og hljóð-
bók.

Eiríkur til Máls og menningar

KOMINN TIL RISANS Eiríkur 
Örn Norðdahl er kominn undir 
verndarvæng Jóhanns Páls Valdi-
marssonar og gefur út þrjú verk á 
næstunni.

Björk og Sigur Rós spila saman á tónleikum í 
Reykjavík laugardaginn 28. júní. Einnig kemur Ólöf 
Arnalds fram og erlendir gestir. Sú saga hefur 
gengið um bæinn að hljómsveitin Radiohead sé þessi 
erlendi gestur en Einar Örn Benediktsson, einn af 
skipuleggjendum tónleikana, segir það slúður og 
óskhyggju. „Við bíðum staðfestingar frá þessum 
aðilum og getum ekkert sagt hverjir þetta eru 
eins og er,“ segir Einar, alveg harður.

Tilefnið með tónleikunum er að auka 
vitund almennings á náttúruvernd – að 
„færa okkur af olíuöldinni og á 21. öldina 
og opna umræðuna á þá möguleika sem 
blasa við okkur,“ eins og Björk Guð-
mundsdóttir segir.

Skipuleggjendurnir bíða borgarráðs-
fundar á morgun til að geta sagt til um 
nákvæma staðsetningu tónleikana. Á 
þessari stundu er það eitt á hreinu að 
tónleikarnir verða haldnir laugardag-
inn 28. júní. Það er eina dagsetningin 
sem bæði Björk og Sigur Rós gátu 
spilað á Íslandi. Björk er að leggja 
upp í síðasta hluta heimsyfirreiðar 

sinnar til að fylgja plötunni Volta eftir. Platan kom 
út fyrir rúmlega ári og Björk hefur þeyst um 
heiminn síðan þá. Í sumar er hún bókuð fram í ágúst 
í Evrópu. Sigur Rós er hins vegar í startholunum 
með sína fimmtu hljóðversplötu, Með suð í eyrum 
við spilum endalaust. Hljómsveitin er bókuð út 

sumarið um allan heim, spilar á þrennum 
tónleikum í Mexíkó um næstu helgina, en 

þaðan liggur leiðin til Bandaríkjanna og 
Evrópu.  - glh    

Björk, Sigur Rós og náttúran

TAKIÐ LAUG-
ARDAGINN 28. 
JÚNÍ FRÁ Björk 

og Sigur Rós auk gesta á 
útitónleikum í Reykjavík.

Eldar Ástþórsson, fráfar-
andi framkvæmdastjóri 
Airwaves, er ósáttur við 
ummæli Þorsteins Stephen-
sen um starfslok sín. 
Þorsteinn tjáir sig ekki 
frekar um starfslok hans og 
einbeitir sér að skipulagn-
ingu næstu hátíðar. 

Málefni tónlistarhátíðarinnar 
Iceland Airwaves hafa verið tals-
vert til umræðu síðustu daga. 
Fyrir helgi spurðist út að Eldar 
Ástþórsson, sem verið hefur 
framkvæmdastjóri hátíðarinnar 
undanfarið, hefði látið af störf-
um. Í fréttum af starfslokum 
sínum sagði Eldar að ástæða þess 
að hann hyrfi á braut væri ágrein-
ingur um rekstrarform hátíðar-
innar. Þorsteinn Stephensen, eig-
andi Iceland Airwaves, vildi hins 
vegar meina að Eldar hefði hætt 
vegna deilna um launakjör. Eldar 
er ósáttur við ummæli Þorsteins 
og sendi frá sér yfirlýsingu í 
gærdag sem fer hér á eftir:

„Ég vil fá að koma því á fram-
færi að ágreiningur minn og Þor-
steins Stephensen snýst ekki um 
laun, heldur greinir okkur á um 
rekstarform Iceland Airwaves 
hátíðarinnar. 

Ef launakjör væru minn drif-
kraftur er ljóst að ég hefði valið 
mér annan starfsvettvang en að 
vinna að uppbyggingu Airwaves 
hátíðarinnar síðustu ár.

Ég vil hins vegar sjá annað 
rekstarform á hátíðinni, og að 
rekstur hennar verði aðskilinn 
frá öðrum verkefnum og fjárfest-
ingum Hr. Örlygs. Að sérstök 
rekstrareining verði skipuð kring-
um Iceland Airwaves hátíðina, 
sem hafi ekki tekjur eða gjöld af 
öðru en hátíðinni. Að allar tekjur 
og styrkir hátíðarinnar verði not-
aðir henni til uppbyggingar.

Þar sem ég og eigandi fyrirtæk-
isins sjáum þetta ekki sömu 

augum, var það eina rétta í stöð-
unni fyrir mig að hætta. Þó það sé 
vissulega sárt og leiðinlegt eftir 
margra ára vinnu.

Ég hef unnið að Iceland Air-
waves hátíðinni frá því hún var 
fyrst haldin og tel mig hafa borið 
hitann og þungann af skipulagn-
ingu hennar síðustu ár. 

En ég met það svo að fjárhags-
vandræði Hr. Örlygs hafi truflað 
starf okkar sem unnið hafa að 
Iceland Airwaves hátíðinni það 
mikið að ekki sé hægt að halda 
áfram við óbreyttar aðstæður og 
framtíð hátíðarinnar sé stefnt í 
voða. Þrátt fyrir að rekstur hátíð-
arinnar sjálfrar hafi gengið vel. 

Ég get ekki unnið við slíkt fyrir-
komulag lengur, þó ég voni svo 
sannarlega að tíunda Airwaves 

hátíðin fari fram í október eins og 
ráðgert er.

Eldar Ástþórsson“

Þorsteinn Stephensen sagði í 
samtali við Fréttablaðið í gær að 
hann vildi ekki tjá sig frekar um 
starfslok Eldars hjá Iceland Air-
waves. Nú stæði yfir vinna við 
skipulagningu næstu hátíðar og 
tilkynnt yrði um fyrstu hljóm-
sveitirnar í næstu viku. Jafn-
framt hefði hann átt jákvæðan 
fund með bakhjörlum Airwaves, 
Icelandair og Reykjavíkurborg, 
þar sem allir aðilar hefðu verið 
sammála um að snúa bökum 
saman. Þá segist Þorsteinn vera 
að vinna að því að fá fleiri fyrir-
tæki til að styrkja framkvæmd 
hátíðarinnar. hdm@frettabladid.is

Enn deilt um Airwaves

SNÝST EKKI UM LAUN Eldar Ástþórsson segist hafa hætt sem framkvæmdastjóri 
Iceland Airwaves vegna ágreinings um rekstrarform hátíðarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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Landsliðsmaðurinn og KR-ingurinn Helgi Már Magnússon er nýkom-
inn heim frá Róm þar sem hann heimsótti Jón Arnór 
Stefánsson og fylgdist með honum í undanúrslita-
einvíginu um ítalska meistaratitilinn.   

„Það var mjög gaman að heimsækja hann. Ég 
er búinn að fara síðustu þrjú ár og kíki alltaf á 
hann eftir að tímabilinu mínu lýkur. Núna fór 
ég eftir að ég var búinn að klára prófin,“ sagði 
Helgi Már og bætti við. „Þetta er mikil upplifun 
og þá sérstaklega að fara á útileiki því það er 
eiginlega skemmtilegast,“ segir Helgi Már og hann 
hefur ýmsar sögur að segja frá útileikjum. „Ég hef 
farið á tvo útileiki með honum og þar eru menn að 
grýta í varamannaskýlið, það er reynt að hrækja á 
þá og allt er gjörsamlega brjálað. Það var meira 
að segja hótað að drepa okkur þegar við sátum 
þarna voðalega sakleysislegir. Þegar Jón Arnór 
var með Napoli að spila á móti Bologna átti 
hann sína bestu leiki þrátt fyrir að vera manna 

hataðastur hjá Napoli-liðinu. Þeir bauluðu á hann við hvert tækifæri 
og blótuðu honum í sand og ösku. Það sýnir kannski vel styrk hans 
sem leikmanns að ná að spila vel við svona erfiðar aðstæður,“ segir 
Helgi, sem segir Jón Arnór vera mikilvægan fyrir Rómarliðið. „Hann er 

að spila fullt sem segir okkur að hann sé að gera eitthvað 
rétt þótt hann sé ekki að hitta. Hann stóð sig sem 
dæmi mjög vel í vörninni,“ segir Helgi Már. 

Helgi segir aðstæðurnar vera flottar í Róm. „Höllin 
er rosalega flott og minnir mann á NBA-hallir,“ segir 
Helgi Már og Jón Arnór sjálfur er ánægður með að fá 
félaga sína í heimsókn.

„Jón er alltaf manna spenntastur fyrir því að fá okkur 
í heimsókn. Við förum þarna út til þess að sjá flotta 

körfuboltaleiki en að sjálfsögðu einnig til þess að 
hitta strákinn. Það er samt alveg skelfilegt að það 
sé ekkert sýnt í sjónvarpinu hérna heima því 
ég held að við fáum ekkert betra sjónvarpsefni 
heldur en þetta. Mig dauðlangar því að fara út 
aftur,“ sagði Helgi Már að lokum. 

LANDSLIÐSMAÐURINN HELGI MÁR MAGNÚSSON: FÓR AÐ HEIMSÆKJA JÓN ARNÓR STEFÁNSSON TIL RÓMAR

Skemmtilegast að fara á útileikina

KÖRFUBOLTI Sverrir Þór Sverrisson 
hefur ákveðið að snúa aftur heim 
til Keflavíkur og spila með Íslands-
meisturunum í Iceland Express-
deild karla næsta vetur. 

Sverrir er því enn einn leik-
maðurinn sem Njarðvíkingar 
missa en hann er traustur leik-
stjórnandi og einn besti varnar-
maður deild- arinnar; 
hefur spilað 302 
leiki í úrvals-
deild karla 
með Keflavík, 
Njarðvík, 
Tindastól og 
Snæfelli en hann er 
Keflvíkingur að 
upplagi.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var Sverrir búinn að til-
kynna Njarðvíkingum að hann 
færi frá liðinu löngu áður en Valur 
Ingimundarson var ráðinn sem 
þjálfari og því hafði sú ráðning 
ekkert með það að segja að Sverrir 
Þór fer frá liðinu.

Sverrir Þór var með 5,6 stig og 
4,4 stoðsendingar að meðaltali á 
19,4 mínútum með Njarðvík í 
vetur. Árið á undan var hann með 

7,3 stig og 5,7 stoðsending-
ar að meðaltali á 24,3 

mínútum með Kefla-
vík en Sverrir Þór 
hefur alls spilað 
153 leiki fyrir 
félagið í efstu 
deild og er tíundi 

leikjahæsti leik-
maður félagsins í 

úrvalsdeild.  - óój

Íslandsmeistararnir fá liðsstyrk fyrir næsta tímabil:

Sverrir til Keflavíkur

HEIM Á NÝ Sverrir Þór Sverrisson 
er kominn aftur til Keflavíkur.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI HK-ingurinn Iddi Alkhag 
jafnaði á mánudagskvöldið 
tæplega ellefu ára met Tryggva 
Guðmundssonar þegar hann 
skoraði fyrsta mark sitt í þrennu 
gegn Val, á 80. mínútu leiksins. 

Tryggvi var sá sem hafði byrjað 
síðastur á þrennu síðan deildin 
innihélt tíu lið en hans þrenna kom 
einnig í heimaleik á móti Val, hinn 
3. september 1997. Tryggvi 
skoraði þá mörkin sín á 80., 81. og 
89. mínútu en mörk Alkhag í 4-2 
sigri HK á Íslandsmeisturum Vals 
komu á 80., 84. og 90. mínútu.   -óój

HK-ingurinn Iddi Alkhag:

Jafnaði metið 
hans Tryggva

MARKAVEISLA Í LOKIN Iddi Alkhag, 
sóknarmaður HK. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

> Börn af erlendum uppruna hvött áfram 

Knattspyrnusamband Íslands gaf í gær út bækling 
sem miðar að því að auka þátttöku barna af erlendum 
uppruna í fótbolta. Bæklingurinn er 
raunar endurútgefinn en hann hefur 
nú verið þýddur yfir á ensku, pólsku 
og spænsku til að ná til sem flestra. 
„Grasrótarstarf KSÍ er mjög öflugt 
og útgáfa foreldrabæklings-
ins er mikilvægur liður í því 
starfi,“ sagði Þórir Hákonarson, 
framkvæmdastjóri KSÍ, við tilefnið 
en Alþjóðahúsið og Landsbankinn 
studdu sambandið við útgáfuna.

KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson 
og félagar hans í Lottomatica 
Roma töpuðu fyrsta leiknum 
gegn Montepaschi Siena í úrslita-
rimmu félaganna um ítalska tit-
ilinn í körfuknattleik. Leikurinn 
endaði 85-73 en var jafnari en 
tölurnar gefa til kynna.

Jón Arnór lék í samtals 23 
mínútur og skoraði fimm 
stig úr tveimur skotum, 
öðru fyrir utan þriggja 
stiga línuna.

Tvö efstu lið 
deildakeppninn-
ar eigast við um 
titilinn en Mont-
epaschi varð 
deildarmeistari 
og Lottomatica í öðru 
sæti. Fyrri hálfleikur 
var jafn og spenn-
andi. Lottomatica 
hafði undirtökin til að 
byrja með og leiddi 22-
19 eftir fyrsta leik-
hlutann.

Heimamenn í Montepaschi 
bitu frá sér í öðrum leikhlutan-
um og þeir náðu fjögurra stiga 
forystu í hálfleik, 43-39. Montep-

aschi gekk illa að slíta bar-
áttuglaða leikmenn Lott-
omatica af sér en gestirnir 
voru samt sem áður sex 
stigum undir, 61-55, fyrir 

fjórða og síðasta leik-
hlutann.

Þegar um fimm 
mínútur voru eftir 
skildu aðeins fjögur 
stig liðin að en nær 
komst Lottomatica 

ekki. Montepaschi 
setti í fimmta gír og 

vann að lokum öruggan 
tólf stiga sigur.

Næsti leikur liðanna er á 
sunnudag en fjóra sigurleiki 

þarf til að tryggja sér titilinn.
 - hþh

Úrslitarimman í ítalska körfuboltanum hófst í gær: 

Tap hjá Jóni Arnóri

JÓN ARNÓR Skoraði fimm stig í tapleik 
Lottomatica í gær. IGUANA PRESS

Úrslit og markaskorarar í gær: 
Valur-Afturelding 1-0 
1-0 Dóra María Lárusdóttir (33.).
Stjarnan-Keflavík 2-2
1-0 Gunnhildur Yrsa Jónsd. 2 - Guðrún Olsen 2
Fylkir-KR 1-5
Lizzy Karoly - Hólmfríður Magnúsdóttir 3, Guðrún 
Sóley Gunnarsdóttir. Katrín Ómarsdóttir. 
Þór/KA-Breiðablik 2-1
Rakel Hönnudóttir og Ivana Ivanovic skoruðu fyrir 
Þór en Berglind Björg Þorvaldsdóttir fyrir Blika.

FÓTBOLTI Valskonur eru áfram með 
fullt hús í Landsbankadeild kvenna 
eftir 1-0 sigur á nýliðum Aftureld-
ingar í fyrsta leik liðsins á nýja 
Vodafone-vellinum að Hlíðarenda. 
Íslandsmeisturum Vals gekk afar 
illa að brjóta vörn Aftureldingar á 
bak aftur í gær. Það var Dóra 
María Lárusdóttir sem sá til þess 
að vígslan endaði vel því hún skor-
aði eina markið á 33. mínútu.

Valsliðið var miklu meira með 
boltann frá fyrstu mínútu og leik-
urinn fór að mestu fram á vallar-
helmingi Aftureldingar. Vörn Aft-
ureldingar var hins vegar 
skipulögð og liðið náði nokkrum 
sinnum ágætum skyndisóknum 
þar sem oft munaði litlu að þær 
kæmust í gegn. Margrét Lára Við-
arsdóttir var í strangri gæslu 
Christu Mann og komst lítið áleið-
is enda átti Mann mjög góðan leik 
ásamt fyrirliðanum Gígju Heið-
arsdóttur og markverðinum Brett 
Elizabeth Maron.  

Það opnaðist að sama skapi fyrir 
Dóru Maríu Lárusdóttur sem var 
síógnandi á hægri vængnum allan 
fyrri hálfleikinn og það var vel við 
hæfi að það væri hún sem skoraði 
fyrsta mark Valsliðsins á Voda-
fone-vellinum. Markið var einkar 
glæsilegt hjá Dóru Maríu. Hún 
fékk þversendingu frá Margréti 
Láru Viðarsdóttur, klobbaði varn-
armann og lagði boltann síðan upp 
í fjærhornið, rétt innan vítateigs 
og með vinstri fæti.

„Það var skemmtilegt að skora 
fyrsta markið því það er nú ekki 
oft sem maður lendir í því að skora 
eina markið í leik því það gerist nú 
ekki oft í kvennaboltanum,“ sagði 
Dóra María sem vildi þó ekki segja 
að það hefði verið stress í liðinu að 
spila fyrsta leikinn á Vodafone-
vellinum. „Þetta er öðruvísi og 

það var mikil eftirvænting í liðinu 
enda við búnar að bíða mjög lengi 
eftir þessu en ég fann ekki fyrir 
miklu stressi sjálf,“ sagði Dóra 
María sem lék mjög vel.

Nýliðar Aftureldingar hafa alla 
burði til þess að bíta frá sér í 
sumar og þótt að stigin séu ekki 
nema þrjú hefur liðið sýnt að þar 
fer ágætis fótboltalið sem  getur 
bara vaxið í sumar. 

„Ég er náttúrlega aldrei sátt við 
að tapa en ég var samt nokkuð sátt 
við frammistöðu okkar liðs. Ég 
var mjög sátt með varnarleikinn 
okkar og seinni hálfleikurinn var 
mun betri sóknarlega en sá fyrri. 
Þær byrjuðu leikinn af miklum 
krafti og það tók okkur smá tíma 
að komast inn í leikinn,“ sagði 
Gígja Heiðarsdóttir, fyrirliði Aft-
ureldingar, sem tókst mjög vel 
upp að halda aftur af markadrottn-
ingunni Margréti Láru Viðarsdótt-

ur ásamt Christu Mann. 
„Við lögðum áherslu á að stoppa 

hana og það gekk mjög vel,“ sagði 
Gígja sem segir að liðið þurfi að 
sýna meiri stöðugleika til þess að 
fara að ná í fleiri stig. „Við erum 
svolítið mikið upp og niður. Við 
höfum spilað vel á móti stærri lið-
unum en þurfum að fara að spila 
vel í öllum leikjum. Með meiri 
stöðugleika kemur þetta,“ sagði 
Gígja að lokum. ooj@frettabladid.is

Glæsimark Dóru dugði Val 
Íslandsmeistarar Vals lentu í erfiðleikum með nýliða Aftureldingar en eru 
áfram með fullt hús stiga á toppi Landsbankadeildar kvenna. 

HALLGRÍMSKIRKJUFAGN Valsstúlkur fagna eftir að Dóra María Lárusdóttir kom þeim 
yfir. Markið lá í loftinu eftir þungar sóknir Hlíðarendastúlkna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI





 4. júní 2008  MIÐVIKUDAGUR28

EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Kappflugið í himingeimnum 
17.55 Alda og Bára (20:26)
18.00 Disneystundin  Alvöru dreki, Sígild-
ar teiknimyndir og Nýi skólinn keisarans 

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós

20.10 Fæðingarheimilið  (Private Pract-
ice)(7:9) Bandarísk þáttaröð. Addison 
Montgomery læknir heimsækir gömul 
skólasystkini sín til Kaliforníu. Einkalíf þeirra 
er í molum en þeim gengur betur í starfi 
og Addison bræðir það með sér að flytjast 
frá Seattle til Santa Monica og fara að vinna 
með þeim. 

20.55 Hrúturinn Hreinn  (Shaun the 
Sheep) (21:40) Hreyfimyndaflokkur fyrir alla 
fjölskylduna. 

21.10 Tvö á tali  (4:4)(Talk to Me) Bresk 
þáttaröð um útvarpsmanninn Mitch Moore 
sem veður í kvenfólki en er yfir sig hrifinn af 
kærustu besta vinar síns. 

22.00 Tíufréttir
22.25 Saga rokksins  (Seven Ages of 
Rock) (2:7) Bresk heimildaþáttaröð um 
sögu rokktónlistar frá því um 1960 og til 
nútímans. Í þessum þætti er sagt frá inn-
reið listrænnar tjáningar í rokkið og við sögu 
koma Velvet Underground, Genesis, Pink 
Floyd, David Bowie og Roxy Music.

23.15 Kastljós  (e)

23.45 Dagskrárlok

18.00 Gillette World Sport  Fjölbreyttur 
íþróttaþáttur þar sem farið yfir víðan völl. 
Farið er yfir það helsta sem er að gerast í 
íþróttunum út í heimi og skyggnst á bak-
við tjöldin.

18.30 PGA Tour 2008 - Hápunktar  Farið 
er yfir það helsta sem er að gerast á PGA 
mótaröðinni í golfi.

19.25 Ensku bikarmörkin  Veturinn gerð-
ur upp í ensku bikarkeppninni í þessum 
magnaða þætti.

20.25 Kaupþings mótaröðin 2008  Sýnt 
frá fyrsta móti sumarsins á Kaupþingsmóta-
röðinni.

21.30 Landsbankamörkin 2008  Allir leik-
irnir, öll mörkin og bestu tilþrifin skoðuð úr 
umferðinni í þessum magnaða þætti.

22.30 Meistaradeildin - Gullleikir  Bar-
celona - Man. Utd. 2.11. 1994. Barcelona 
og Manchester United hafa háð nokkra hildi 
á knattspyrnuvellinum í gegnum árin. Man. 
Utd. sigraði Barcelona í úrslitaleik Evrópu-
keppni bikarhafa 1991. Liðin drógust síðan 
saman í Evrópukeppni meistaraliða þremur 
árum síðar. Eftir 2-2 jafntefli á Englandi stóð 
Barcelona vel að vígi og leikmenn United 
fengu heldur betur að kenna á því.

00.10 No Limit Hold ´Em  Heimsmóta-
röð í póker. 

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Firehouse 
Tales, Litlu Tommi og Jenni, Camp Lazlo og 
Kalli kanína og félagar.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella
10.15 Homefront
11.15 Wife Swap  (1:10)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours
13.10 Sisters  (17:24)

14.00 Grey´s Anatomy  (20:36)

14.45 Friends 
15.10 Friends
15.55 Skrímslaspilið  (Yu Gi Oh)

16.18 BeyBlade 
16.43 Könnuðurinn Dóra
17.08 Tracey McBean
17.18 Ruff´s Patch
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours
18.18 Markaðurinn og veður
18.30 Fréttir
18.54 Ísland í dag
19.30 The Simpsons  (14:22)

19.55 Friends  (4:23) Phoebe er hrædd 
um að missa nýjasta kærastann sinn og 
ótti hennar eykst eftir athugasemdir Ross. 
Chandler er kominn til Tulsa út af vinnunni 
og Monica ákveður að koma honum óvart 
á hótelinu. Joey hundfúll yfir því að sú sem 
hann á stefnumót við mundi ekki eftir að 
hafa sofið hjá honum áður.

 20.20 Grey´s Anatomy  (15:16) Fjórða 
sería þessa vinsæla dramaþáttar. 

21.05 Icon  (1:2) Spennumynd í tveimur 
hlutum byggð á metsölubók eftir spennu-
sagnakónginn Frederick Forsyth. 

22.35 Oprah
23.20 Grey´s Anatomy  (21:36)

00.05 Rome  (7:10)

01.00 Rome  (8:10)

01.55 Moonlight  (2:16)

02.40 Icon  (1:2)

04.10 Grey´s Anatomy  (15:16)

04.55 Friends  (4:23) (e)

05.15 The Simpsons  (14:22)

05.40 Fréttir og Ísland í dag
06.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

06.05 I Heart Huckabees
08.00 Pelle Politibil
10.00 The Perez Family  (e)

12.00 In Good Company
14.00 Pelle Politibil
16.00 The Perez Family  (e)

18.00 In Good Company
20.00 I Heart Huckabees  Gamanmynd 

um ungan mann í tilvistarkreppu. Hann 
ræður til sín einkaspæjara sem sérhæfir sig í 
að hjálpa fólki að leita að sjálfinu sínu. 

22.00 The Woodsman
00.00 Lucky Number Slevin
02.00 Jarhead
04.00 The Woodsman

18.05 Coca Cola mörkin  Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu 
umferðar í Coca Cola deildinni.

18.35 Football Icon  Enskur raunveru-
leikaþáttur þar sem ungir knattspyrnumenn 
keppa um eitt sæti í herbúðum Englands-
meistara Chelsea. 

19.25 Bestu bikarmörkin  Glæsileg-
ustu mörkin og eftirminnilegustu tilþrifin úr 
ensku bikarkeppninni.

20.20 10 Bestu - Guðni Bergsson  
  Annar þátturinn af tíu í þessari mögnuðu 
þáttaröð en í þessum þætti verður fjallað 
um Guðna Bergsson og ferill hans skoð-
aður.

21.10 Oliver Kahn  Heimildarþáttur um 
einn besta markvörð heims, Oliver Kahn. 
Ferill hans er skoðaður og hægt verður að 
kynnast Kahn á annan hátt en fólk á að 
venjast.

22.40 Masters Football  Gömlu brýnin 
leika listir sínar, stjörnur á borð við Matt Le 
Tissier, Glen Hoddle, Ian Wright, Paul Gas-
coigne, Lee Sharpe, Jan Mölby og Peter 
Beardsley. 

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e) 

08.45 Dynasty  (e)

09.30 Vörutorg
10.30 Óstöðvandi tónlist
14.15 Vörutorg
15.15 Snocross  (e)

15.40 World Cup of Pool 2007  (e)

16.30 Girlfriends  
17.00 Rachael Ray  
17.45 Dr. Phil  Dr. Phil McGraw hjálpar 
fólki að leysa vandamál og gefur góð ráð.

18.30 Dynasty  Blake Carrington stýrir 
olíufyrirtæki en hann er umkringdur konum 
sem eru óhræddar við að sýna klærnar. 

19.20 Jay Leno  (e) 

20.10 Top Chef  (4:12) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem efnilegir kokkar þurfa 
að sanna hæfni sína og getu. 

21.00 America’s Next Top Model Ex-
posed  (2:2) Seinni þáttur af tveimur þar 
sem sýnd eru brot af því besta í Ameri-
ca’s Next Top Model frá upphafi. Sýnd eru 
minnistæð atvik og fyndnar uppákomur 
úr þáttunum og rætt við stelpur sem tekið 
hafa þátt undanfarin ár.  

21.50 How to Look Good Naked  (3:8)  
Carson Kressley úr Queer Eye hjálpar 
konum með lítið sjálfsálit að hætta að hata 
líkama sinn og læra að elska lögulegar lín-
urnar. 

22.20 Secret Diary of a Call Girl  (3:8) 
Bresk þáttaröð um unga konu sem lifir tvö-
földu lífi. Vinir og vandamenn halda að 
Hannah sé í virðulega starfi en kúnnarnir 
þekkja hana sem Belle de Jeur. 

22.50 Jay Leno  Jay Leno fær til sín góða 
gesti og slær á létta strengi.

23.40 Boston Legal  (e)

00.30 Jekyll  (e)

01.20 C.S.I.
02.00 Girlfriends  (e)

02.25 Vörutorg
03.25 Óstöðvandi tónlist

> Sandra Oh
Foreldrar Oh eru frá Kóreu 
en hún fæddist hins vegar í 
Kanada. Þar var hún þegar 
orðin þekkt leikkona áður 
en hún byjaði að leika í 
amerískum bíómyndum. 
Árið 2006 hlaut hún Golden 
Globe-verðlaunin sem besta 
leikkona í aukahlutverki 
fyrir hlutverk sitt í Grey’s 
Anatomy en í því hlutverki 
má einmitt sjá hana á Stöð 
2 í kvöld.  

Sjónvarpsþættir sem settir hafa verið á dagskrá yfir sumartímann 
eru yfirleitt frekar misheppnaðir. Eiga að endurspegla sumarstemn-
ingu og voða stuð, en eru nær undantekningarlaust bara leiðin-
legir. Aðstæðurnar yfir sumartímann eru erfiðar þegar kemur að því 
að bjóða upp á sjónvarpsefni. Enginn nennir að hanga inni og það 
sem meira er: Boltinn er farinn að rúlla. 

Þrátt fyrir að íslensk knattspyrna sé frekar léleg í samanburði 
við það sem gengur og gerist í stærstu deildum Evrópu er maður 
miklu spenntari fyrir Landsbankadeildinni en öðrum deildum. Auð-
vitað hefur það eitthvað með það að gera að maður hefur rammar 
og sterkar taugar til þess liðs sem maður heldur með og er í nánari 
tengslum við það. Þess vegna er fótbolti það eina sem ég nenni að 
horfa á yfir sumartímann. Það geri ég frekar með því að mæta á 
völlinn en horfa á leikinn í sjónvarpi. 

Það sem gerir íslenskri dagskrárgerð enn erfiðara fyrir í sumar til 
dæmis er EM í fótbolta. Ég mun horfa á það í sumar, en sénsinn 
að ég myndi nenna að stilla inn á Hjartslátt á reiðhjóli, eða hvað 
sem þessir þættir hafa heitið. 

VIÐ TÆKIÐ SÓLMUNDUR HÓLM VILL EKKI SJÁ ÍSLENSKT SJÓNVARP Á SUMRIN

Það eru allir hvort sem er að horfa á fótbolta

FÓTBOLTI Það eina sem maður nennir að horfa á.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

19.55 Friends   STÖÐ 2

20.00 I Heart Huckabees 
  STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 Fæðingarheimilið (Pri-
vate Practice)   SJÓNVARPIÐ

20.30 Special Unit 2 
   STÖÐ 2 EXTRA

21.00 America‘s Next Top 
Model Exposed   SKJÁREINN

▼
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SVT 1

06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Viltu syngja minn söng ?
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bravó, bravó !
15.03 Útvarpssagan: Sérherbergi

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Flækingur
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Mokka - Kaffi og með því í 50 ár
20.00 Listahátíð í Reykjavík 2008
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Svartfugl
22.45 Svörtu sönggyðjurnar
23.30 Einar Benediktsson, skáld og 
athafnamaður
00.07 Næturtónar

20.00 Mér finnst...  Kolfinna Baldvinsdóttir 
og Ásdís Olsen eru umsjónarkonur. Gestir: 
Elísabet Jökulsd., Ellý Ármanns, Katrín Júlí-
usd. og Steinunn Valdís Óskarsd.  

21.00 Birkir Jón  Umsjón: Birkir Jón Jóns-
son. Er líf eftir pólitik? Gestur: Hjálmar Árna-
son, framkvæmdastjóri Keilis.  

21.30 Hvað ertu að hugsa?  Umsjón: 
Guðjón Bergmann. Gestur: Árni Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri Stjórnunarfélags Íslands.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

Spennumynd í tveimur hlut-
um byggð á metsölubók eftir 
spennusagnakónginn Frederick 
Forsyth. Patrick Swayze leikur 
fyrrverandi njósnara bandarískra 
yfirvalda, sem var búsettur á 
árum áður í Rússlandi þar sem 
hann átti konu og börn. Nú 
mörgum árum síðar neyðist hann 
að snúa aftur til þess að koma 
upp um gamlan erkióvin sinn, 
rússneskan glæpamann, leikinn 
af Patrick Bergin, sem nú er kom-
inn í forsetaframboð.

STÖÐ 2 KL.21.05

Icon – framhaldsmynd 
mánaðarins – fyrri hluti

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Kontant 
10.35 Aftenshowet 11.05 Aftenshowet 2. del 
11.30 Roser på afveje 11.50 Forandring på vej 
12.20 Tækkekompagniet 12.50 Nyheder på tegn-
sprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 
Dawson’s Creek 13.50 En lille reminder: Nye 
II 14.05 Last Exile 14.30 Bernard 14.35 Lucky 
Luke 15.00 AMIGO 15.30 Der var engang.... 
16.00 Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 
17.00 Aftenshowet med Vejret 17.30 Ud i det blå 
18.00 Søren Ryge præsenterer 18.30 Agenten 
der sladrede 19.00 TV Avisen 19.25 Penge 19.50 
SportNyt 20.00 En sag for Frost 21.40 Onsdags 
Lotto 21.45 OBS 21.50 Seinfeld 22.10 Møde med 
illustrator Ilon Wikland

10.00 NRK nyheter 10.10 Den lunefulle nat-
uren 10.40 Schrödingers katt 11.35 4*4*2: 
Bakrommet 12.05 Presidenten 12.45 Sunt vett 
13.35 Bedre enn sitt rykte 15.00 NRK nyheter 
15.10 Oddasat - Nyheter på samisk 15.25 Danske 
Vidundere 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 
Barne-tv 16.15 Dyrestien 64 16.25 Todds verden 
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 
Forbrukerinspektørene 17.55 Veterinær på safari 
18.25 Redaksjon EN 18.55 Distriktsnyheter 19.00 
Dagsrevyen 21 19.30 Vikinglotto 19.40 Kriseteamet 
20.30 Abrahams barn 21.00 Kveldsnytt 21.15 
Lydverket 21.45 Stormen 23.15 Kulturnytt 23.25 
Du skal høre mye jukeboks

10.05 Mitt i naturen 12.25 Lyckovägen 14.00 
Rapport 14.10 Gomorron Sverige 15.00 Flyttlasset 
går 15.30 Krokodill 16.00 Bolibompa 16.10 Vad 
är det vi ser? 16.20 Lilla röda traktorn 16.30 
Sagoberättaren 17.00 Bobster 17.15 Planet Sketch 
17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Uppdrag 
Granskning 19.00 Guds vänner i USA 20.00 Big 
Love 20.55 Rapport 21.05 Kulturnyheterna 21.20 
Sthlm 22.05 Ers Kungliga Höghet Westling 23.05 
Sändningar från SVT24

16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 Seinfeld  (9:22)

17.30 Special Unit 2  (1:19) 

18.15 Twenty Four 3  (2:24)  

19.00 Hollyoaks 
19.30 Hollyoaks
20.00 Seinfeld  (9:22)

20.30 Special Unit 2  (1:19) Gaman-
samir bandarískir spennuþættir þar sem við 
fylgjumst með sérdeild sem rannsakar allra 
óvenjulegustu málin sem lögreglan þarf að 
hafa afskipti af, mál sem oftar en ekki eru af 
yfirnáttúrulegum toga.

21.15 Twenty Four 3  (2:24) (e) Jack 
kemst að sambandi Kim og Chase en nú 
liggur á að afla upplýsinga um eiturlyfja-
sambönd Gross. Wayne kemst að leyndar-
máli sem Anne hefur að geyma. Stranglega 
bönnuð börnum.

22.00 Hell´s Kitchen  (11:11) Efnilegir 
áhugamenn um matreiðslu keppa einstak-
lega harða keppni um starf á glæsilegum 
veitingastað en líka um hylli, grið og vægð 
hins skelfilega Ramsay. 

22.45 Shark  (13:22) Önnur þáttaröð. 
Sebastian sækir erfiðustu málin fyrir sak-
sóknaraembættið en oftar en ekki hittir 
hann fyrir harðsvíraða glæpamenn sem 
hann eitt sinn varði sjálfur. 

23.30 Traveler  (1:8) 

00.15 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

▼

Bandarísk raunveruleikasería þar sem 
efnilegir kokkar þurfa að sanna hæfni 
sína og getu í eldhúsinu. Kokkarnir 
sem eftir eru þurfa að sanna fjöl-
hæfni sína og getu til að hugsa 
hratt. Fyrri þrautin felst í því að gera 
gómsætan rétt úr hráefni sem fæst 
á bensínstöð og í seinni keppninni 
þurfa kokkarnir að búa til lúxusmat 
sem heldur eiginleikum sínum þegar 
hann er hitaður aftur í örbylgjuofni.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Top Chef 
SKJÁR EINN kl. 20.10

▼

4 RIÐLAR,16 LIÐ, HRIKALEG SPENNA 
VÖNDUÐ UMFJÖLLUN, FYRIR OG EFTIR LEIK.

EM VEISLAN
HEFST Á LAUGARDAGINN!

JÚNÍ ER TÍMINN!
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„Í nótt geng ég til náða með rokk-
stjörnu. Það er ekkert öðruvísi,“ 
segir Grímur Atlason, fyrrverandi 
bæjarstjóri Bolungarvíkur.

Grímur var í skýjunum á laugar-
dagskvöldinu síðasta og ekki einn 
um það. Hann, ásamt fleiri Íslend-
ingum, varð vitni að mögnuðu síð-
asta „giggi“ Hljóma í sjálfum 
Cavern-klúbbnum í Liverpool. Það 
sem meira var – kona hans, Helga 
Vala Helgadóttir blaðamaður – var 
kölluð óvænt á sviðið til að syngja 
línurnar sem Shady Owens söng 
áður fyrr í laginu „Ég elska alla“ – 
og stóð sig með miklum ágætum. 
„Þetta er spurning um að byrja og 
hætta á toppnum sem söngkona,“ 
segir Helga Vala. „Toppurinn! 
Hljómar eru hættir og ég líka.“

Pílagrímsför 100 Íslendinga til 
Liverpool á vegum FTT til að sjá 
Hljóma í Cavern-klúbbnum og 
Paul McCartney á Anfield-leik-
vanginum tókst vel. Fréttablaðið 
var á staðnum og mun gera betur 
grein fyrir þessari miklu för síðar. 
Meðlimir Hljóma voru ánægðir 
með hvernig til tókst og að sögn 
Gunnars Þórðarsonar fer vel á því 
að ferli Hljóma ljúki með þessu 
hætti. „Þetta var síðasta „gigg“ 
Hljóma,“ sagði hann við blaða-
mann Fréttablaðsins sem ræddi 
við hann á Hard Days Night Hotel 
í Liverpool á hádegi næsta dags. 
Það var einmitt eftir sögufrægt 
„gigg“ Hljóma á Cavern haustið 
1964 sem frægðarsól hinna 
íslensku bítla frá Keflavík tók að 
rísa til muna. Og til marks um 
hversu hjörtu hinna íslensku bítla 
og þeirra bresku slá í takt er að 
lokalag Hljóma á Cavern árið 2008, 

var rokklagið „I Saw Her Standing 
There“ sem uppklappslag líkt og 
hjá McCartney á Anfield næsta 
kvöld.

„Þetta var svakalega gott. Og 
persónulegur sigur fyrir Gunnar 
Þórðarson,“ segir Óttar Felix 
Hauksson, umboðsmaður Hljóma, 
sem telur að þarna hafi verið 
settur viðeigandi lokapunktur við 
feril þeirrar hljómsveitar. Óttar, 
sem staddur var á æfingum fyrir 
ferðina, segir það hafa komið sér á 
óvart hversu vel tónleikarnir 
tókust og þakkar það ekki síst 
Gunnari. „Hann sýndi og sannaði, 
ef einhver skyldi velkjast í vafa, 
að hann er fremsti rokkarinn sem 
Ísland hefur alið – sem spilari, 
söngvari og rythma-bolti. Hann 
keyrði þetta áfram og lyfti þeim 
öllum upp – allir voru að spila yfir 
getu.“

  jakob@frettabladid.is
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LÁRÉTT 2. afl, 6. tveir eins, 8. tíma-
bils, 9. mjög, 11. tveir eins, 12. mynd-
arskapur, 14. þreparöð, 16. ólæti, 
17. almætti, 18. gums, 20. í röð, 21. 
einsöngur.

LÓÐRÉTT 1. hærra, 3. slá, 4. umhverf-
is, 5. flýtir, 7. nærri allar, 10. farfa, 
13. arr, 15. dugnaður, 16. næra, 19. 
grískur bókstafur.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. orka, 6. ff, 8. árs, 9. all, 11. 
ii, 12. reisn, 14. stigi, 16. at, 17. guð, 
18. lap, 20. mn, 21. aría. 

LÓÐRÉTT: 1. OFAR, 3. RÁ, 4. KRING-
UM, 5. ASI, 7. FLESTAR, 10. LIT, 13. 
SIG, 15. IÐNI, 16. ALA, 19. PÍ. 

GAMLA MYNDIN

„Mér finnst mjög trúlegt að 
þetta sé mynd frá því að ég 
gerði hvort tveggja, var í blaða-
mennsku og fótbolta. Mörgum 
finnst kannski ótrúlegt að fót-
boltamenn geti skrifað, en svona 
er nú heimurinn samt skrýtinn.“

Þorsteinn J. Vilhjálmsson dagskrár-
gerðarmaður.

Myndin var tekin árið 1984.

GUNNAR ÞÓRÐARSON: SÍÐASTA „GIGG“ HLJÓMA VAR Í LIVERPOOL

Helga Vala slær í gegn 
með Hljómum á Cavern

GUNNI ÞÓRÐAR, RÚNI JÚLL OG HELGA VALA Það varð allt brjálað og mikill hiti í 
Cavern-klúbbnum að kvöldi laugardags þegar Hljómar tóku sitt síðasta lag. Helga 
Vala söng „Ég elska alla“ með tilþrifum.  MYND/ÓLAFUR PÁLL

„Þú segir mér fréttir. Ég var 
búin að hafa eitthvað veður af 
þessu en þetta er náttúrlega 
bara alveg frábært,“ segir 
Ragnhildur Steinunn Jónsdótt-
ir. Kvikmyndabiblían Variety 
hrósar íslensku ævintýra-
myndinni Astrópíu í hástert á 
vefsíðu sinni og tekur fram að 
Kastljós-stjórnandinn Ragn-
hildur eigi stjörnuleik í hlut-
verki Hildar. „Muscular bea-
uty“, eða „vöðvastælt 
fegurðardís“, skrifar gagnrýn-
andinn Alissa Simon um Ragnhildi og fer ekk-
ert síður fögrum orðum um Höllu Vilhjálms-
dóttur í hlutverki Betu. Telur hana 
kynþokkafulla sem leikja njörð og stríðsmann 
inni í leiknum. „Þetta er mjög heppilegt því ég 
er að fara til Los Angeles bráðum og get því 

bara gengið um götur borg-
arinnar með dóminn fram-
an á,“ bætir Ragnhildur við 
og skellihlær. „Nei, nei, það 
er bara gaman að fá svona 
hrós og mér skilst að þetta 
sé mjög gott að fá dóm hjá 
þessu blaði,“ heldur sjón-
varpskonan áfram og úti-
lokar ekki að hún gæti tekið 
að sér hlutverk í kvikmynd 
ef rétta tilboðið berst. 
„Annars er ég alveg rosa-
lega heilluð af sjónvarps-

forminu og uni mér bara vel við það.“ 
Dómar í Variety eru ekki mikið fyrir að 

hossa leikurum neitt sérstaklega enda fer 
stærsti hluti dómsins í að fjalla um myndina og 
útlit hennar. Simon segir þannig útlit myndar-
innar vera líflegt og litríkt og hrósar sérstak-

lega tæknibrelluliðinu. 
Hún telur Astrópíu 
kannski ekki eiga 
erindi á hvíta tjald-
ið fyrir utan 
Norður lönd en 
bendir á að ef vel er 
haldið utan um 
útgáfu DVD-disks-
ins geti hún vel orðið 
alþjóðlegt cult-fyrir-
bæri.
 - fgg

Variety hrifið af vöðvastæltri Ragnhildi

VARIETY HRIFIÐ Astrópía fær prýðilega 
dóma hjá Variety og því spáð að DVD-
útgáfan verði hugsanlega alþjóðlegt 
cult-fyrirbæri.

HRÓSAÐ Ragnhildur 
Steinunn og Halla 

Vilhjálmsdóttir eru 
nefndar sérstaklega í 

dómi Variety.

„Ég gerði mér ekki grein fyrir því 
hversu flott þetta festival var fyrr 
en ég var komin á staðinn,“ segir 
Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur 
sem er nýlega komin heim frá bók-
menntahátíð sem árlega fer fram í 
velska smábænum Hay-on-Wye og 
dregur að sér um 80.000 bók-
menntaáhugamenn. Meðal þeirra 
sem komu fram á hátíðinni í ár, 
auk Yrsu, voru Jimmy Carter, 
fyrrverandi forseti Bandaríkj-
anna, rithöfundarnir Salman Rush-
die, Ian McEwan, John Irving og 
Martin Amis, matgæðingurinn 
Jamie Oliver … „Já, og ekki gleyma 
Top Gear-gæjanum,“ segir Yrsa.

Jeremy Clarkson?
„Já, honum. Bresku útgefend-

urnir voru ótrúlega ánægðir með 
að ég skyldi komast þarna að og ég 
eiginlega áttaði mig ekki á því 
hvað þeir voru að tala um fyrr en 
ég fór að skoða dagskrána í 
lestinni. Þetta stendur yfir í ellefu 
daga og ég hefði mætt fyrr ef ég 

hefði vitað þetta. En ég var aðeins 
eina nótt. Sem voru mikil mistök 
af minni hálfu,“ segir Yrsa.

Yrsa sat fyrir svörum og talaði 
um glæpasöguna vítt og breytt í 
tilefni þess að hún var að koma út í 
Bretlandi. Hún sá Ian McEwan 
sem var á dagskrá samtímis 
henni.

„Þetta var mjög vel lukkað hjá 
þeim. Og margt fyndið. Við fórum 
til dæmis að borða á litlum 

veitingastað þarna. Og var okkur 
tjáð að Jimmy Carter hefði verið 
þar og snætt fyrir tveimur 
kvöldum. Þá hafði einhver „local“ 
karl, drukkinn, verið að reyna að 
ná í jakkann sinn á þessum pínulitla 
stað. Þá svifu lífverðir Carters á 
hann, keyrðu hann niður og 
járnuðu. Síðan er hann kallaður 
Tom the Assassin í Hay-on-Wye,“ 
segir Yrsa og að það þyki þeim 
fyndið þarna í Wales. - jbg 

Yrsa og Carter á bókamessu

Shaking All Over - Eddie Cochran
Summertime Blues - Eddie Cochran
It’s All Over Now - Rolling Stones
I Don´t Care - Hljómar
Fyrsti kossinn - Hljómar
Twist and Shout - Bítlarnir
Ég elska alla - Hljómar
I´m Down - Bítlarnir
Bláu augun þín - Hljómar
I Saw Her Standing There - Bítlarnir

Lagalisti Hljóma 
í Cavern 2008

HLJÓMAR Í CAVERN 1964

TAKTU ÞÁTT!

7. JÚNÍ 2008
SJÓVÁ KVENNAHLAUP ÍSÍ

YRSA SIGURÐARDÓTTIR
Kom fram á einhverri 
virtustu bókmenntahátíð 
veraldar og hitti Ian 
McEwan.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1.  Átta.

 2.  Arnór Atlason.

 3.  Ólafur Stephensen.

Í nægu verður að snúast 
hjá íslensku leikkonunni 
Anitu Briem á næstu 

dögum. Hún heims-
frumsýnir Journey to 
the Center of Earth 
hinn 29. júní við 
hátíðlega athöfn í 
Mann Village Theater 
í Los Angeles á 
sérstökum fjölskyldu-
degi fyrirtækisins. 
Töluvert verður um 
að vera í tengslum 
við frumsýninguna 
og margar af barna-
hetjum Disney-
fyrirtækisins heiðra 
gesti með nærveru 
sinni. Anita mun 

síðan halda til móts 
við Idol-stjörnuna Katherine 
McPhee en töluvert hefur verið gert 
úr hlutverki hennar í kvikmyndinni 
The Storyteller á netinu að undan-
förnu. Anita mun leika eitt aðal-
hlutverkanna í kvikmyndinni en 
McPhee varð í öðru sæti í Idol-leit 
Ameríku og hefur notið töluverðra 
vinsælda síðan að þátttöku hennar 
þar lauk.

Ein mest lesna 
fréttin á íslenskum 
vefsíðum í gær 
snerist raunar um 
mynd af bandaríska 
stórleikaranum Jake 
Gyllenhaal í 66 
gráður norður úlpu 
sem birtist á forsíðu 
US Weekly. Þetta 
þótti mönnum til 
marks um hversu 
vel vörumerkið 
væri markaðs-
sett. Hins vegar 
þurfa menn 
kannski ekki að 
leita langt yfir 
skammt því Gyllenhaal er nýbúinn 
að ljúka við leik í kvikmyndinni 
Brothers sem er framleidd af 
Sigurjóni Sighvatssyni. Sem á 
einmitt 66 gráður norður. - fgg
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BAKÞANKAR
Karenar D. 
Kjartansdóttur

Lögreglan hefur legið undir 
nokkru ámæli að undanförnu. 

Fólk hefur ítrekað tuðað undan 
harðræði nokkurra lögregluþjóna. 
Lögreglan hefur svo ávallt brugðist 
við slíkum fregnum með því að 
ræða um aukið álag innan lög regl-
unnar, glæponar séu harðsvíraðri, 
hingað streymi stórhættulegir 
erlendir glæpa hópar og ég veit 
ekki hvað og hvað. Við þessari 
þróun verði að bregðast með raf-
byssum og vald beitingarhundum. 
Ekki dettur mér í hug að vefengja 
orð lögreglumanna. 

VÖRUBÍLSTJÓRAMÓTMÆLIN 
verðskulduðu til að mynda án efa 
þær aðgerðir sem lögreglumenn 
gripu til að mínum dómi. Löggan 
sem öskraði gas gas þótti mér 
standa sig með mikilli prýði; aug-
ljóst að drengurinn sá hefur verið 
til fyrirmyndar í lögreglu skólanum 
og kom mér því ekki á óvart að sjá 
að þessi sami ungi maður hefur 
verið heiðraður fyrir frækilegt 
björgunarafrek. 

10-11 niðursveiflan veldur mér 
ögn meiri vandkvæðum. Líklega 
hafa viðbrögð lögreglumannsins 
ekki verið þau allra ákjósanlegustu 
og því vil ég síður verja þau. Hins 
vegar lýsi ég yfir skilningi með 
öllum þeim sem hafa misst stjórn 
á sér gagnvart unglingum á bíl-
prófsaldri sem geta ekki komið í 
verslun án þess að lögregla sé 
kölluð til. 

TILVERU Ríkislögreglustjóraemb-
ættisins hef ég svo varið með því 
að vísa til þess að alþjóðlegir glæpa-
hringir virðast vera að bíta sig í 
íslenska þjóðarsál samkvæmt emb-
ættismönnunum sem þar starfa. 
Ekki efast ég um mikilvægi þess að 
sporna við þeirri þróun þótt mér 
finnist ég heyra fremur lítið af 
afköstum þessa risaembættis. Þótt 
Ríkislögreglustjóri hafi heilt 
almannatengslafyrirtæki á sínum 
snærum – Kynningu og markað – er 
ljóst að lögregluna sárvantar 
almennilegan ímyndarsérfræðing. 
Mann sem hringir í fjölmiðla í 
hvert sinn sem laglegur lögreglu-
þjónn leiðbeinir barni í umferð, 
bjargar kisu úr voða eða vinnur 
aðrar dáðir. 

Í GÆR varð mér ljóst að það er 
við ramman reip að draga. Sjálf 
hef ég keypt sparperur, hjólað í 
vinnuna og flokkað rusl til að 
bjarga ísbjörnum frá drukknun í 
hlýnandi heimi. Loksins þegar 
einu aumingjans bjarndýri tekst 
að svamla á land mætir lögreglan 
á svæðið og lætur skjóta það! 
Almennilegur ímyndar sérfræð-
ingur hefði vitaskuld bent þeim á 
að nota kolefnisjafnaða rafbyssu. 
En hey, ísbjörninn drukknaði að 
minnsta kosti ekki. 

Bangsabanar

www.toyota.is
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Toyota – sumarið sýnir sig um helgina
Sumarið sýnir sig hjá Toyota og því verður sérstaklega bjart yfir 
bílunum á Sumarsýningu Toyota á Nýbýlavegi um helgina. 
Sumarsýning á Akureyri og Egilsstöðum á laugardaginn.

Gjafabréf fyrir tvo með Icelandair til Evrópu fylgir hverjum 
seldum bíl.

Opið laugardag kl. 12.00 – 16.00
        sunnudag kl. 13.00 – 16.00

Komdu, skoðaðu og reynsluaktu spennandi sumarsmellum. 
Það verður grill og gaman á Sumarsýningunni.

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 2 - 8
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

TOYOTA
SUMARSÝNING

...ég sá það á visir.is

Segir grafhýsi Kleópötru fundið

Myndir berast frá Mars

Tilfærsla yfir á hægri akrein sviðsett

Býst við minni verðbólgu

MEST LESIÐ:

Í dag er miðvikudagur 4. júní, 
157. dagur ársins.

3.15 13.26 23.39
2.21 13.11 0.04


